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I. KÉT Nem-arisztotelészi poétika

Bevezetés

poétika alapvető kategóriáit csak a romantika helyezi 
hatályon kívül, azaz állít mellékelj es rivális poétikát, illetve esztétikát (e kettő 

egyébként több szempontból ellentétes egymással1). Természetesen nem 

minden előzmény nélkül: Arisztotelész poétikáját csaknem reneszánsz 

újrafelfedezése óta érték direkt, indirekt, sőt, szándékolatlan támadások is. 

Egyrészt arról van szó, hogy a kommentár-irodalom - amelynek gigantikus 

méretei következtében az „arisztoteliánus poétika” kategória nem 

kezelhetőbb, mint egy lavina - számos szerzője kritizálja a mestert, kisebb 

kérdésekben gyakran, de olykor nagyobb kérdésekben is. Ez a kritika mai 

szemmel sokszor szószátyárkodó öntetszelgésként hat, olykor viszont érdekes 

és szép lendületű filológiai következtetésekhez vezet, s e kettő akár egy 

művön belül is előfordulhat. Nézzünk egy gyors példát: Castelvetro így ír a 

Poetica d’ Aristotele, Vulgarizzata e sposta első fejezetében:

Az arisztoteliánus

„amiértis mi valószínűséggel állíthatjuk, hogy ez a könyv első durva és nem 
kicsiszolt vázlata az Ars Poeticának, amelyet Arisztotelész létrehozni 
szándékozott, amely is noha nem elégítette őt ki teljesen, mégis megtartotta és 
megőrizte mint anyaggyűjteményt..”.2

vö: Lubomír Dolezel, Poetica occidentale, Einaudi,19S(0, UI. fejezet 
2 “Per ehe verisimilmente női ci possiamo fare a credere che questo libro fosse ima 

prima rozza e non polita delVArte Poetica che intendesse di fare da prima 
Aristotele, la quale poetica, non sodisfacendogli pienamente, avesse ritenuta e
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ugyanakkor a hármasegységgel kapcsolatos érvelésében például az időegység 

követelményt éppen Arisztotelész egységre vonatkozó általános megjegyzéseit 
— a fenti idézetben kimondott vázlatosságot és befej ezetlenséget mintegy 

kiegészítve - „konkretizálva” mondja ki; gondolatmenete egyébként arra 

támaszkodik, hogy a néző tudja, hogy mennyi ideje van színházban, sőt, azt 
is, hogy mennyi ideig tartott a szünet, s ezért nem szabad többnapos 

cselekményt előadni.
Az sem erősíti arisztoteliánus tradíció egyes kérdésekben elfoglalt 
álláspontjának egységét, hogy a század számos kritikai vitájában mindkét fél 
Arisztotelészre hivatkozik, mégha ellentétes nézeteik védelmében többnyire 

más-más szöveghelyre, sőt leggyakrabban más-más műre utalnak is (e téren a 

Politika utolsó fejezete, a Poétika illetve olykor a Retorika jöhet szóba). Ez a 

szituáció egyébként ismerős minden antik és modem szembenállás 

(legalábbis) kezdeti stádiumából. Ezek a viták elsősorban műfaji jellegűek, s a 

műfajok közül foként az eposz és a minden szempontból nagyon rakoncátlan 

pásztordráma volt az érzékeny pont. Az eposz körül elsősorban Ariosto 

kapcsán folyt a vita, amelynek oka egyszerű történeti változás: a kérdés, hogy 

a középkori eredetű romanzo új nagyepikai műfaj-e, vagy pedig elrontott 
eposz. A pásztordráma nehezebb ügy, habár a vita menete maga hasonló, 
abban az értelemben, hogy szintén konkrét mű, Guarino Pastor Fidoja 

kapcsán a legzajosabb (mégha nem is olyan kizárólagosan kötődik hozzá, 
mint az eposz-vita Ariostóhoz). Ezt a műfajt támadói szörnyszülött

л
conservata peché gli fosse in luogo d un raccoslimento di matene e d 
potere poscia adoperarea comporre i libri della \Mpresa deli’ arte Ar-istotéPe, 
Poeticain. Castelvetro, Poetica d’ Aristotele, vwlgarizzata e sposta, a cura di 
Werther Romani, Laterza, 1978, 11-12. o.

’ apparechio da
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keverékként, védői pedig „középfajú drámaként” kívánják kezelni, de az 

világos, és mindkét oldal el is ismeri, hogy olyan műfajról van szó, amelyet 
Arisztotelész ebben a formában nem klassziflkált, amelyről lehet azt mondani 
(s természetesen mondták is), hogy a tragédia és a komédia rossz keveréke, de 

azt nem, egyikük elrontott változata. Egyszóval, a pásztordráma per definíció 

nem-arisztotelészi műfaj.
Harmadrészt: többen tesznek a romantika előtt is kísérletet többé-kevésbé 

teljes nem-arisztotelészi poétika létrehozására. Ebbe a kategóriába nem 

sorolható túl sok szerző (különösen a 16.században nem): de azért hadd 

említsük meg már most Francesco Patrizit, illetve a 18. század két nevezetes 

leibniziánus poétikájának szerzőjét, Johann Jakob Bodmer és Johann Jakob 

Breitinger nevét. Mivel ez utóbbiakról később nem lesz szó, mutatóban 

idézzük föl Breitinger egyik jellegzetes, s a szigorú arisztoteliánus 

imitációelmélettel szembenálló tételét:

„a költészet valójában nem más, mint új fogalmak és képzetek 
(Vorstellungen) létrehozása az imaginációban, amelyeknek eredetét nem a 
valódi dolgok aktuális világában kell keresnünk, hanem valamely más egy 
lehetséges világ struktúrájában. Minden jólkitalált költeményt úgy kell tehát 
olvasnunk, mint egy másik lehetséges világban játszódó történetet. [...] [a 
költő] képes létrehozni olyan dolgokat is, amelyek érzékeinkkel nem láthatók, 
hallhatók, stb., azaz lehetségesből valóságossá tudja alakítani őket, a valóság 
látszatát és nevét adva ezzel nekik”.3

Két nem-arisztotelészi poétikát (itt a poétika kifejezést Umberto Ecóhoz 

hasonlóan tág értelembén használjuk4) fogunk részletesebben bemutatni: a

I

3 idézi: L: Dolezel, lm., 55. o.
4 Umberto Eco, Nyitott mű, 56-57. o.
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Pastor Fidót - azaz darab fordítását, s a körülötte kialakult vitát másrészt 
Franc^co Patrizi poétikáját, amely korában egyedülállóan antiarisztoteliánus, 
imitációellenes poétika volt. A Pastor Fido a gyakorlat szintjén vetett föl az f 
arisztoteliánus rendszeren belül nem megoldható problémát, a Patrizi pedig 

Arisztotelész alapvető teoretikus premisszáinak lecserélésére tesz javaslatot; s 

e két poétika együtt megengedi, hogy mintegy a lentről és föntről is 

körülj áljuk a kérdést.

I
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Francesco Patrizi poétikája

Francesco Patrizi (1529-1597) a 16. sz. egyik legismertebb olasz neoplatonista 

filozófusa volt. Kortársai Ficino müvének méltó folytatóját látták benne, s 

nem pusztán hasonló neveltetése, orvosi képzettsége ókán. Neoplatonizmusa, 

amelyet a korszak szelleme szerint hermetikus elemek színeztek, s amelyen 

Telesio és a nápolyiak hatása is érezhető, direkt módon is megnyilvánul 

például Proklosz-fordításában, illetve a Discussiones peripateticae és a Nova 

de unniversis philosophia3 alapvető traktátusaiban. Életműve egészében jelen 

vannak azonban neoplatonista tendenciák: úgy a La cittá felice,6 s egyéb 

ifjúkori műveiben, mint a későbbiekben, foként természetesen a Nova de 

universis philosophiában, de poétikájában is: retorikáról szóló kilencedik 

dialógusában azt úja, hogy a platonizmusban őt a ,fiero vento della ragioné”,

5 Discussiones Peripateticae, Basilea, 1571; Nova de unniversis philosophia, 
Ferrariae, 1591. Patrizi filozófiájáról a legjobb általános bevezetés még mindig P.O. 
Kristeller, Patrizi, in Eight Philosophers of the Italian Renaissance, London, 1965; 
Patrizi platonizmusáról Id. Thomas Leinkauf, II neoplatonismo di F. Patrizi come 
presupposto della sua critica ad Aristotele Firenze, 1990, La Nuova Italia Editrice 
6 Di M.: Francesdo Patritio La Citta felice. Del medesimo dialogo delVhonore, il 
Barigano. Del medesimo Discorso della diversitd de furori poetici. Lettura sopra il 
sonetto del Petrarca La go la, il sonno e I’ociose piume.ln Venetia, per Giovanni 
Griffio, MDLIIL A Discorso della diversita del furori poetici illetve a La citta felice 
modem kiadásban is megjelent, a Poetica appendixeként, (Id. ott, harmadik kötet 
447-462.0.)
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a gondolkodás vad szele7 ragadta meg. Institucionalizálni is képes volt 
filozófiai irányultságát: először a ferrarai egyetemen, később pedig Vili: 
Kelemen, Patrizi csodálója és barátja alapított a vómm Sapienzán külön neki 
egy neoplatonista filozófai tanszéket. Egyházi kapcsolatai sem tudták azonban 

megvédeni őt, mikor az 1594-ben indexre tett Nova philosophia kapcsán folyó 

inkvizíciós pere miatt elveszíti állását, amelyet ezután a nála sokkal szolidabb 

Iacopo Mazzoni kap majd meg. (Patrizi filozófiai írásai mellett - Lullustól 
• kezdve sok más hermetikus irányultságú filozófushoz hasonlóan - javaslatot 

tett a pápának a katolikus dogmatika neoplatonikus-hermetikus szellemű 

reformjára is...)
Poétikája, amelyet az 1550-es évektől a nyolcvanas évekig írt, nagyobb-kisebb 

megszakításokkal, terve szerint tízkötetes lett volna, kötetenként tíz-tíz 

könyvvel, Patrizi életében azonban csak az'első két kötet: A történet tíz 

könyve, illetve A vita tíz könyve8 jelent meg. P. O. Kristeller 1949-ben 

további öt kötetet talált, s ezek először Danilo Aguzzi-Barbagli krititkai 
kiadásában jelentek meg, 1969 és 1971 közt.9 E kötetek címe: A csodálatos 

tíz könyve, A formálás tíz könyve, Az univerzális tan tíz könyve, A szakrális 

költészet tíz könyve, s végül, A félszakrális költészet tíz könyve. A hiányzó

7 Della retorica died dialoghi, az 1562-os velencei kiadás faximil kiadása, 
gondozta Anna Laura Puliafito Bleul, Conte ed., Lecce, 1994, 25.о.

La deca isloriale; La decaplastica, Ferrara, 1586 
9 Deila Poetica I-Ш. а cura di D. Aguzzi Barbagli,, Istituto nazionale di studi sul 
rinascimento, Firenze, 1969-71. La deca Istoriale (DI), La deca ammirabile (DA), 
La deca plastica (DP), La deca dogmatica universale (DDU), Zzz deca sacra (DS), 
La deca semisacra (DSS). Patrizi írásaiból magyarul is megjelentek szemelvények: 
retorikáról szóló tíz dialógusa közül az első nagyobb résiét ld. in Koltay-Kastner 
Jenő, (sze^j, Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. Akadémiai, Budapest, 1970; a 
poétika egy^jj díszleteit pedig ld. Klaniczay Tibor (szerk.), A manierizmus,

8
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három kötet valószínűleg Patrizi tematikus alapú klasszifíkációs sémájának 

kifejtését folytatta volna, s talán folytatta is: valaki még megtalálhatja.

Patrizi antiarisztoteliánus poétikája

A költészet és a poétika nem részdiszciplína

Patrizi antiarisztoteliánus poétikát akart írni, Patrizi univerzális poétikát akart 

írni - ez a két állítás szorosan összefügg. Mégpedig annak ellenére, hogy 

abban az értelemben Arisztotelész poétikája is nyilvánvalóan univerzális volt, 
hogy a költészet egészére10 kívánt alkalmazható szabályokat nyújtani. Patrizi 
számára ugyanis ennél sokkal többet jelent a poétika univerzalitása: 
elsősorban a költészet univerzalitását.
Tehát e két koncepció közti első, s talán leginkább alapvető ellentét a költészet 
klasszifíkációja terén van, azaz tudományok közti elhelyezése, s ezzel 
összefüggésben, az emberi képességek közti .elhelyezése terén. Durván 

fogalmazva arról van szó, hogy az arisztoteliánus tradíció szerint a költészet a 

diskurzus egyéb tudományainak csoportjába tartozik, amelyet valamilyen 

formában az univerzális intellektus (s ezen belül, vagy emellett a „gyakorlati”, 
azaz cselekvésekben megnyilvánuló ész) alá rendelnek, illetve annak 

tevékenységei közé sorolnak, s a diskurzus tudományait egymástól anyaguk és 

tipikus eljárásuk alapján különítik el.ri Patrizi szerint ellenben nincsenek sem

I
Gondolat, Budapest, 1982, második kiadás (az elsőben még nem szerepel).
10 Arisztotelész, Poétika, 1447a
11 vö. például B. Weinberg, A history of litterary crititismin the italian Renessaince,
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a költészet anyagára vonatkozó korlátozások, s elvileg nincsenek a költő 

tevékenységére vonatkozó korlátozások sem, vagyis az imitáció nem lehet a 

költészet differencia specifikája. Patrizi e két témával kapcsolatos érvelése 

egyébként különös figyelmet érdemel, s mindjárt vissza is térünk rá. 
Természetesen a költészet Patrizinál sem nem körvonaltalan, homályos 

massza: univerzalitása, mint látni fogjuk, a nyelv általában vett használatának 

univerzalitásával esik egybe, a költeményt ugyanakkor (a platóni alapon 

beosztott) mentális fakultások közti közvetítőnek tekinti. Tehát: gyakorlatilag 

a nyelvhasználat alá sorolja be ezt a „tudományt”, s differencia specifikájának 

pedig a csodálkozást, a csodálatkeltést tekinti, s ez utóbbi adja a költészet 
emberi „képességek” közti külön helyét: az irodalmi recepció és a szerzői 
tevékenység a csodálat képességével függ össze, s ez a „csodálkozóerő” pa 

szerint külön fakultás, amely közvetítőszerepet játszik az indulatos és az eszes 

lélekrész közt. A csodálatosról fogalmáról később bővebben is lesz szó; itt 
megelégszünk azzal a megjegyzéssel, hogy a koncepció maga végső soron 

nyilvánvalóan a Lakomára megy vissza: a szép fogalmának három 

absztrakciós szintjére, a köztük - azaz a testiességtől az ideák világáig - 

vezető hármas Erósz-létrára, ugyanakkor azonban a szókratészi csodálkozás

fogalomra is, amely szerint az a filozofálás, azaz a megismerés 

kiindulópontjának számit. A platonikus alap önmagában természetesen nem 

jelent Arisztotelész-ellenességet: az arisztoteliánus tradíció valóban lavina, 
amely mondhatni Platónnál indul el, s Arisztotelész után a neoplatonista 

Organon-, s egyéb kommentátorokkal folytatódik. A két filozófus tanainak 

integrálása közismert tendencia a reneszánszban (is), amelyre sok olyan
I

Chichago, 1967, 1. kötet, 1.fejezet, vagy Koltay-Kastner (1970) Speroni és Varchi
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mutatós példát találhatunk, mint (az inkább platonistának tartott12) Fracastoro 

következő nyilatkozata:

a poéta viszont nem akaija ezt vagy amazt a dolgot úgy utánozni, ahogy van, 
hanem az egyetemlegesre és teremtőjük gyönyörű ideájára ügyelve csupán úgy 
ábrázolja a dolgokat, amilyennek lenniük kellene [...] a poéta viszont nem a 

partikulárist ábrázolja, hanem az egyszerű eszmét [ideát] felruházva 
szépségeivel: azt, amit Arisztotelész az univerzálisnak nevez”13

Sokkal inkább arról van szó, hogy Patrizi Arisztotelésznek és az 

arisztoteliánusoknak nem csupán költészet-besorolásával nem ért egyet. Ha a 

platonikus sémát alkalmazza az emberi képességek beosztásához, s nem az 

arisztoteliánus séma bármely (akár averroista ízű) változatát, a költészet 
egyébként már kétértelműbben, csupán az Ión szellemében platonista 

elhelyezése e sémában természetszerűleg el fog térni az arisztoteliánus 

megoldásoktól. Itt inkább az a helyzet, hogy Arisztotelész tudomány- 

klasszifkációs alapelvével nem ért egyet, vagyis azzal az elvvel nem, hogy az 

egyes szellemi tevékenységek - különösen a költészet és a költészettan — 

„területe”, illetékességi köre szigorúan körülhatárolt lenne. Olyannyira igaz 

ez, hogy a költészet közvetítő szerepe, mint a kettős befogadás elméleténél 
látni fogjuk, olykor a költészet kettős besorolásában nyilvánul meg

A költészet nem imitáció

S most téljünk vissza az imitációra, amely Patrizi Arisztotelész-ellenes

szemelvényeit
12 vö. C. Vasoli, A humanizmus és a reneszánsz esztétikája, Budapest, 1983, 
Akadémiai, 102. o.
13 Koltay-Kastner (1970), 245

I
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álláspontjának kulminációs pontja, mert univerzalista attitűdje és általános 

(nemcsak poétikájában, hanem minden művében megmutatkozó) 

antiarisztoteliánus vonalvezetése itt érintkezik, s erősíti egymást. Univerzalista 

szándékai, amennyiben az imitáció-fogalom a költészet területének 

leszűkítésére, arisztoteliánus változatában a cselekményes műfajokra való 

nem is kis leszűkítésére szolgál. Antiarisztoteliánus vonalvezetése, 
amennyiben az imitáció Arisztotelésznél14 nyilvánvalóan kulcsfogalom: mint a 

költészet megkülönböztető jegye és mint a műfaj definíciók állandó eleme 

minden szinten érvényesül ebben a műfaj aktív poétikában. (Műfaj aktív 

poétika alatt olyan poétikát értek, amelynek legerősebb rendszerkonstituens 

fogalma a műfaj, amely tehát műfajokban gondolkodik, s amelynek egész

14 S már előtte is. Tegyük hozzá azt is, hogy az imitációnak már Platón és 
Arisztotelész műveiben is több felfogásával találkozunk, és ott van még a 
retorikából származó szerzőimitáció-fogalom, ami tovább bonyolíthatja a kérdést. 
Platón esetében a kavarodást az ő mindenkori érvelési céljának megfelelő hic et 
nunc diaireisziszei okozzák: a metafizikai háttér azonosságán túl, más az osztás a 
szofistában, más az államban, s az államban is kettő van: a drámai imitáció, s az 
egész költészet, mint mutáció. Aztán ott az Ion, ahol a vasgyűrű - hasonlat mintha 
az imitáció-fogalom eDDim metafizikai hátterével is ellentétes lenne. A metafizikai 
fogalom körüli problémák okát talán Arisztotelész egy Metafizika elején tett 
megjegyzéséből következtethetjük ki: eszerint Platón a részesedés kifejezést az 
imitáció régi metafizikai jelentéskörében használja. Elképzelhető 
következményekkel: az ideákban való részesedés kiszorította a mimésziszt a 
magasztos szerepből, s az imitáció eggyel alacsonyabb szintre került, de azért 
megmaradt. Az Iónban viszont egy pusztán részesedés- alapú magyarázatot látunk. 
Arisztotelész szintén félreteszi az imitáció régi fogalmát, pontosabban, teljesen 
elhagyja az imitáció fogalom metafizikai oldalát, legyen az platonikus vagy 
preszókratikus metafizika: megtartja viszont az imitáció általános jelentését 
(utánzás) valamint a platóni diegetikus imitáció (azaz “drámai imitáció”) narratív 
imitáció két technikai fogalmát is. Arisztotelész esetében látnunk kell még egy 
dolgot, s ez a szemantikájával - s az utána következő évszázadok szemantikájával - 
kapcsolatos: ő a nyelvi jelben működ#relációk egyikeként is az imitációt jelöli még.
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rendszere többé-kevésbé levezethető a műfajklasszifikációból - ez utóbbi 
vonásra egyik legjobb példa egyébként Arisztotelésznek az alkotó jelleme és 

az általa művelt műfaj összefiigggéséről szóló fejtegetése.b) Patrizi, aki 

nemcsak a klasszifikáció, de a klasszifíkációs elvek terén is elér 

Arisztotelésztől, akinek poétikája nem is műfaj aktív (tehát nincs szüksége rá, 
hogy központi kategóriája ezen az Arisztotelész által olyan kompletten 

rendezett szinten operacinális legyen), s ráadásul a cselekményes műfajok - 

vagyis az arisztoteliánus imitáció-fogalom — által körülírt korpuszt egyáltalán 

nem tekinti azonosnak a költészet egészével, nyilvánvalóan nem fogadja el az 

imitáció fogalmát sem.
Egész poétikájában előfordulnak az imitációelmélet elleni érvek, mégis, 
alapvetően a második kötetben, azaz A vita tíz könyvében. (DD) rendszerezi 

őket. A DD imitáció ellen irányított érvelése az „a költészet az imitáció 

genuséba, tartozik” állítást cáfolatába ágyazza be azt az általánosabb tételt, 
hogy a költemény egyáltalán nem (illetve csak kivételes esetben) imitáció.
Az érvelés a DD második könyvétől indul, s egy átlagos Arisztotelész- 

fordítás- és kommentárhoz hasonlóan alakul: Patrizi közöl egy rövid görög 

szöveget, lefordítja, majd értelmezi. Az értelmezés az Arisztotelész- 

kommentárok szerzőinél az arisztotelészi kategóriák generikus alapstruktúrán 

belüli szisztematizálását jelenti, s itt Patrizi is hasonló módon jár el, 
természetesen azért, hogy kimutassa e generikus rendszer inkoherenciáját, 
illetve azt, hogy nem illeszkedik a valósághoz. Miért alakult ez így, illetve 

miért van erre szükség?
Arisztotelész poétikája, tudományfilozófiájával összhangban, különböző

15 Arisztotelész, Poétika, 1448b
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absztrakciós szinteken tárgyalja a költészetet.16 A legmagasabb szinten a 

mimézis áll, mint bizonyos arsok genusa.. A következő szinten a mimézis 

eszköze ( 1447a,b), tárgya (1448a), módja (1448a) és funkciója (1448b) 

helyezkedik el. A harmadik szintet az egyes műfajok (a második szinten 

megadott szempontoknak megfelelő) tulajdonságai alkotják: a tragédia, vagyis 

a legteljesebben tárgyalt műfaj esetében mint eszköz a ritmus, az ének, a vers 

(1447b), mint tárgy az átlagnál jobb emberek cselekedetei (1448a), mint az 

. utánzás módja a drámai előadás (1448a), funkcióként pedig a katharzis 

szerepel. A következő, negyedik szinten helyezkednek el a műfaj definíciók 

(amelynek elemei például a tragédia esetében (1449b): ízesített beszéd komoly 

cselekmény, előadás cselekvő személyek által, s a szánalom és félelem 

felkeltése útján kiváltott katharzis céljából. A következő, ötödik szinten a 

definíciók elemeinek összetevői vannak: pl. a cselekmény esetében a történet, 
jellem, gondolkodásmód (1450a.), a zárószinteken pedig ezek részei 
találhatók. Mindez, úgy tűnik, nem szorul további rendszerezésre. Ha viszont 
a szintek összességét tekintjük, azt tapasztaljuk, hogy nemigen lehet olyan 

egységes elvet találni, amelynek segítségével minden egyes szint, kategóriáit 

„előállíthatjuk”.
Az első kategória, az imitáció (mimézis), racionális intuíció eredménye, mint 
minden más tudomány legfelsőbb kategóriája Arisztotelésznél.17 Második 

szinten szereplő különböző aspektusait analitikus eljárással kaphatjuk meg.
Az egyes műfajok tulajdonságaihoz, s az ezek alapján megfogalmazott

16 Roman Ingarden: A Marginal Commentary on Aristotlje’s Poetics, In.: The 
Journal of Aesthetics and Art Criticism, 1961-62, 20, 170. о.).'"'
17 J. Hintikka, On the Ingredients of an Aristotelian Science, in.: Nous, 1972, 
1972, 6, 62..0
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definícióhoz deduktív úton, következtetéssel jutunk el. Az egyes műfajokhoz 

kapcsolódó további szintek olyan módon alakulnak, hogy egy felsőbb szint 
elemei rendre egységnek tekintendők, amelyek részeit az alatta elhelyezkedő 

szint hiánytalanul tartalmazza, olyan módon, hogy e részek összege kiadja a 

felette levő kategória egészét. (Hgy ilyen eljárás magába foglalja egyfelől azt 

az előfeltevést, hogy a részek egyszerű összege nem azonos az egésszel - pl. a 

tragédia több mint ízesített nyelv, jellemek meg cselekmény, bár ezek az 

elemek létrehozhatják a magasabb minőséget, a tragédiát-, hiszen ha nem így 

lenne, akkor érdektelen önismétlés lenne a kategorizálás; másfelől azt a 

követelményt is, hogy a részek felsorolása teljes legyen.) S ez még nem is 

minden, hisz az arisztotelészi kategóriarendszer legalsó szintjein lu megjelenik 

a diarézis is.
Tehát a különböző szintek nem ugyanazzal az eljárással, mégkevésbé 

dedukcióval tölthetők fel, annak ellenére, hogy egy alsóbb szint mindig a 

felsőbbtől függ. Véleményem szerint éppen ez lehet a 16.századi értelmezési 
különbségek, sőt a korabeli magyarázó düh egyik magyarázata: az 

interpretátorok ragaszkodnak egy olyan deduktív struktúrához, amely 

makroszinten generikus (azaz a genusból minden lehetséges speciest levezet - 

ezért állítják a műfaji vitákban e rendszert elfogadó „régiek”, hogy a 

speciesek száma Arisztotelésznél teljes) mikroszinten pedig szillogiszíikusan 

építkezik, ugyanakkor igyekeznek megtalálni azt az egyetlen elvet, amely 

irányítja a klasszifikációt, azt a kulcsot, amely minden szintet egységesen nyit.

18 Ez a műfajok “részeinek” (a tragédia esetében a cselekmény, jellem, 
gondolkodásmód, előadás) összetevőinek (a cselekmény'esetében a fordulat, 
felismerés, szenvedés) tulajdonságai (szándékos-nem szándékos, tudva-nem tudva) 
szintjével azonos. Arisztotelész kategóriarendszerét nagyon sokan szemlélteték már
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Ez ismét csak az imitációra, mint catch-all terminusra tereli a figyelmet. 
Modem szemmel persze világos, hogy Arisztotelész kategóriái alapvetően 

deskriptiv rendszert alkotnak, s leíró rendszerekkel szemben aligha legfőbb 

követelmény a logikai elegancia; Patrizi ellenérvei azonban nemcsak 

rendszerkoherencia, hanem a korrespondencia liiányát is explikálják.
Mikor Patrizi az imitáció ellen érvel, szintén elfogadja ezt a látens dedukciós 

módszertani premisszát, (többek között épp nem teljesülésére építi érveit, míg 

a kommentátorok e premissza szellemében akaiják kiegészíteni vagy 

módosítani a rendszert), ami egyfelől azt mutatja, hogy tudományos 

módszertanról vallott elképzelése - pszeudo-matematikai eszközei ellenére - 

nem különbözik radikálisan az arisztoteliánusokétól, másfelől pedig 

magyarázza Patrizi saját költészetelméletének egyik különös, de egyáltalán 

nem partikuláris részét, amely szerint a költemény, amely maga is egyfajta 

„tudomány”, analitikus eljárással (azaz a tartalmát összefoglaló prédikáció 

terminusainak elemzésével) írható meg, illetve interpretálható.
Patrizi tehát kijelenti, hogy az imitáció fogalma nem elégséges a költészet 
leírására. Hadd ismertessük érvelését egyrészt a téma központi volta, másrészt 
a gondolatmenet tipikussága miatt részletesebben. Állításának bizonyítására 

négy érvcsoportot használ: a kezelhetőség kedvéért nevezzük ezeket rendre 

genus-, divisioequivocitas-, illetve exemplum-érvnek. Az első három a 

fentiek szellemében működik, és azt kívánja bizonyítani, hogy ez mint 

generikus rendszer nem megfelelő, minthogy rossz generikus jeggyel végzett 
rossz felosztásból adódó, nem egyértelmű fogalomhasználatra épül, 
ugyanakkor mindvégig jól érzékelhető az a másik érvelési cél is, hogy

!

táblázat formájában: ez az elemzés Dolezel (1990, 25.o.) változatára épül.

14



folyamatosan érzékeltesse az alkalmazás lehetetlenségét. A negyedik érv 

szintén az alkalmazással kapcsolatos problémákat teszi explicitté, mert azt 
mutatja be, hogy a megjelölt generikus jegy paradoxonhoz vezet. Nézzük meg 

most közelebbről az egyes érvcsoportokat
A genus-érv19 a Poétika 1448b paragrafusa ellen irányul. Első része szerint 

Arisztotelész nem bizonyítja, hogy a költészet genusa, az imitáció. A Poétika 

szövegét Patrizi - a korabeli arisztoteliánus metodológia szellemében - 

szillogisztikus formára hozza, a következőképp:

1, Az imitáció természetes az embereknek.
2. A költemény imitáció______________b
C, A költemény természetes az embereknek.

Eszerint a második premisszát bizonyítás nélkül kell elfogadni, tehát 
Arisztotelész, aki mint már volt róla szó, az egyes tudományok legfelsőbb 

fogalmát nem következtetés, hanem racionális intuíció segítségével „állítja 

elő”, nem bizonyítja. A következtetés maga az adott premisszák igaz volta 

esetén érvényes lenne, de Patrizi szerint a premisszák nem igazak (nincs 

bizonyítva igaz voltuk). Az érv második része, a következtetés reductio ad 

absurdum-típusú cáfolata éppen azt mondja ki, hogy ha a premisszák 

érvényesek, akkor az következik belőlük, hogy minden ember költő. 
(Arisztotelész egyébként nem is áll távol egy ilyen nézettől: szerinte a költői 
tehetség - az imitációra való hajlam - tekintetében az emberek közt csak 

fokozati különbségek vannak.20)
A második a J/v/rio-érvesoport: ebben az arisztotelészi (imént részletesen

t

19 DD L2.38-41.
20 Arisztotelész, Poétika, 1448b
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ismertetett) felosztás Patrizi-féle változata ellen irányuló érveket foglaljuk 

össze. Ennelk a csoportnak elsősorban klasszifíkációs vonatkozásai vannak. 

Tehát: Arisztotelész az imitáció fogalma alapján - erős platóni felhangokkal 

rendelkező - merev hozzárendelést hoz létre a költő természete/1 az utánzott 

cselekvés típusa22 a költemény műfaja2j és a benne használatos versmérték 

közt, Patrizi pedig minden ponton cáfolja ezt a szisztémát. Mint láttuk, már a 

„nulladik lépés” is problematikus: az imitációt Patrizi szerint nem tekinthetjük 

(általános) hajlamnak, inklinációnak, amely a költő stabil erkölcsi karaktere 

által specifikálva bizonyos (utánzott) cselekvéstípust, s ezáltal műfajokat 

rendelne a költőhöz. Az elmélet szerint azonban mindenkiben van hajlam az 

utánzásra, s nyilvánvalóan mindenkinek van valamilyen erkölcsi karaktere is: 

ezzel még nem különböztetjük meg a költőket és a nem-költőket. A költésre 

való hajlamot éppen ezért inkább egyéni, szerzett diszpozíciónak kell 

tekinteni. De az első lépéssel is bajok vannak: az következik ugyanis belőle, 

hogy egy adott erkölcsi karakterrel rendelkező költő nem írhat olyan 

költeményt, amely egy másik karakterhez van rendelve. Egyazon költő elvileg 

nem írhat komoly és közönséges tárgyú művet; csakhogy ez mégis 

megtörténik, kezdve rögtön Homérosszal, aki az Iliászon és az Odüsszeián 

kívül komikus eposz szerzője is. Túl ezen, ha a költő a hozzá hasonlók 

cselekedeteit utánozza, az annak megfelelő műfajban, ki írja az istenekről 

szóló verseket - kérdi Patrizi csinos retorikával -, vagy talán azok nem 

tekinthetők költészetnek? A második kapcsolódási ponton az eposzhősök

1

21 Arisztotelész, Poétika, 1448b
22 Nálunk rosszabbak, hozzánk hasonlók, vagy jobbak cselekedetei (Arisztotelész, 
Poétika, 1448a).
23 Uo.

I
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jellemének magasztos voltát vonja kétségbe, kezdve a durcás Akhilleusszal, s 

a valójában viszonylag mérsékelten furfangos Odüsszeusszal, és így tovább.

A második érvcsoport tehát folytatja az első gondolatmenetét, amennyiben 

megmutatja, hogy melléosztályozunk, ha nem megfelelő genus 

alaptulajdonságát - a tárgyhoz való hasonlóságot - használjuk 

osztályozóelvnek.

A harmadik érvcsoport24 az imitáció terminus egységes használatát kéri 

számon Arisztotelészen. Patrizi szerint nála ez hat különböző jelentésben 

szerepel,25 és abszurditás nélkül egyik sem cserélhető fel egymással. A 

megadott Jelentésekből” kiderül, hogy Patrizi nem is igazán jelentésre gondol 
(akkor egyébként elég triviális lenne az érvelés további része). Az „imitáció” 

kifejezés eltérő használatára vonatkozó példái ugyanis a költészet különböző 

absztrakciós szintjeiről származnak (hiszen Arisztotelész a kategóriát a beszéd 

egésze, a költészet mint olyan, köiteménykategóriák és egyes költemények 

megnevezésekor is alkalmazza), éppen ezért úgy tűnik, Patrizi inkább a 

terminus teoretikus pozíciójának tisztázatlanságát akarja demonstrálni (tehát, 
hogy nem az egész rendszert összefogó fogalom, mert bár minden szinten 

előfordul, minden szinten mást jelent), illetve egységes vagy összehangolt 
használatának, azaz a teoretikus pozícióból adódó jelentésének hiányát 
(vagyis azt, hogy az egyes szinteken meglévő jelentéskülönbségeknek nincs 

rendszerbelső oka vagy funkciója). Másrészt, viszi ismét ad abszurdum a

24 DDL3., 61-62.
25 Imitációnak tekintendők Arisztotelész szerint: a szavak {Rét 1404a), az enargeia 

{Poet, 1462a), azaz a megmutatás, (itt Patrizi is, kortársai is tévednek a szöveg 
olvas4^kqr: ahol mimésziszt értenek, ott modem kiadásokban kinészisz szerepel) a 
cselektjijpny {Poet. 1450a), a tragédia {Poet, 1449b) az eposz és a dithirambosz 

{Poet, |^47), és zenei műfajokban, mint az aulosz vagy kitharajáték {Poet, 1448a).
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gondolatmenetet, mivel a költészet azonos az imitációval, mind a hat jelentés 

meghatároz egy-egy költészet-korpuszt, de ezek egyike sem esik egybe a 

költészet szó szokásos alkalmazási területével. Emeljük ki e jelentések közül 
például az enargeiát.26 Az enargeia szavakkal történő látvány szerű 

megjelenítés, szemléltetés e magyar szó etimológiai értelmében, amelyet leírás 

vagy metafora segítségével ér el a költő. Ha az enargeiát azonosnak tekintjük 

az imitációval, vagyis a költészettel, akkor azt állítjuk, hogy a költészet 

korpuszát - bármely szövegben előforduló - leírások és a metaforák 

összessége alkotja. Az érvelés sémája hasonló a többi jelentés esetében is.
Az utolsó itt kiemelt érv, az exemplum-fögumentmn27 egy gyenge 

imitációfogalom (valamiféle leképezés vagy ábrázolás) ellen irányul, 
ugyanakkor azonban megmutat egy, az erős fogalom („a valóságos 

cselekedetek utánzása”) alkalmazásából adódó paradoxont is Különlegessége, 
hogy Patrizi ezúttal hajlandó megérteni, milyen módon szokás használni ezt a 

terminust. A gondolatmenet abból indul ki, hogy az imitáció-fogalomnak van 

minden használatában közös mozzanata, s ez a hasonlítás, a költemény (illetve 

az imitációnak tekintett egyéb egység) hasonmás mivolta. Ám ha a költemény 

hasonmás, kell hogy legyen eredetije; kell egy exemplum, amelynek a 

másolata. Mivel ő maga cselekmény, a mintának valamilyen cselekvésnek kell 
lennie. Egy történet Patrizi szerint lehet valóságos (verő), nem valóságos 

(falsó), illetve ezek keveréke. Imitációról a szó tulajdonképpeni értelmében 

csak az első esetben beszélhetünk: a másik kettőben nincs minta, amelyet a 

költemény utánozna, tulajdonképpen ő maga az exemplum is, az utánzat is.
Ha mégis feltennénk, hogy van valamilyen minta, az vagy ítíás szövegbe^,

I

Ami nem azonos az energeiával. Patrizinál: evidenza
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vagy a költő elméjében található. Ezek egyike sem költészet-specifikus (ilyen 

mintája a „menj el a boltba” felszólításnak is lehet, mégha a gyakorlatban 

ritkán is alkotjuk meg a neki megfelelő mentális képsorokat), a második 

ráadásul nem is imitáció, hanem kifejezés (espressione). Patrizi ezután már 

nem is folytatja az érvelést - úgy fejezhetnénk be, hogy mivel a lélek fogalmai 
és a szavak közt a kapcsolat konvencionális, nem lehet hasonlóságon alapuló 

viszonynak, imitációnak nevezni. Patrizi csak arról az egyetlen esetről ismeri 
el, hogy imitáció, mikor valóságos cselekvés a minta; csakhogy épp itt van a 

legnagyobb baj. Ez az eset a drámai előadás: itt az imitáció tükörszemen, akár 

egy-az-egyben is történhetne, csakhogy Arisztotelész szerint a költészet abban 

különbözik a történetírástól, hogy amíg ez egyedi emberi cselekedeteket 
ábrázol, a költészet általános nézőpontból teszi ugyanezt.28 Azaz egyfajta 

paradoxonhoz jutottunk, nevezhetnénk imitáció-paradoxonnak: a költészet 
hasonmás, és minél jobban hasonlít a mintájára, annál kevésbé költészet (mert 

annál inkább „történetírás”), minél inkább költészet, annál kevésbé imitáció.
A kor stílusának megfelelően szofisztikáit érvelés egyfelől arra a célra irányul, 
hogy bebizonyítsa: az imitáció nem megfelelő generikus jegy a költészet 
számára. Nem az, először is, mert valójában nem egységes, minden szinten 

egyformán érvényesülő operacionális elv vagy kategória az arisztotelészi 
rendszerben: ekkor a közvetlen cél annak bizonyítása lesz, hogy a 

kifejezésnek nincs korrekt jelentése, s nincs sajátos alkalmazási területe 

(kivéve a drámákat, amelyek esetén a látvány, az előadás - diegészisz - miatt 
Patrizi elismeri az imitativ jelleget, bár ha nem verses művek, nem tartja őket 
költészetnek), és se a költészet egészéről, se egyes műnemeiről, se egy

I

27 DD 65.
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költemény egészéről nem állítható azonos értelemben. Patrizi egyik fentieken 

túli jellegzetes ellenvetése ezzel kapcsolatban arra épül, hogy Arisztotelész - 

Platón nyomán — maga is megkülönbözteti a narrációt a diegézistől - ez 

utóbbi nála bármely mű szereplőinek szövegével azonos s ez utóbbit tekinti 
szőkébb értelemben mimézisnek. Ha a költészet mint olyan imitáció, és nem 

imitáció a költemény narratív része, akkor ad abszurdum, a narratív részek 

nem tekinthetők költeménynek, és a szöveg, amelyben ilyenek vannak, 
részben költemény, más része meg nem. Ha két különböző teoretikus 

pozícióba azonos terminust teszünk, megvan a lehetőség a strukturális 

homonímia éfíele kijátszására.
Másfelől Patrizi a Arisztotelész gondolatainak gyakorlati eredetét, leíró 

potenciálját is hiányosnak, kritikára jogosítónak tekinti. Ez az elv a korban ha 

nem is hallatlan, nem általánosan elfogadott. Tasso például így ír:

„Az ars mesterének nem illik a gyakorlat alapján formálni meg a szabályait, 
mint ahogy ezt Partizio elvárná tőle.

E gyakorlaton-alapulást leginkább az irodalomtörténeten és az 

alkalmazhatóságon lehet lemérni. A történetről és az irodalomtörténetről 
később még lesz szó; most hadd mondjunk csupán annyit, hogy 

alkalmazhatóság mércéje az, hogy az imitáció-fogalmák által kijelölt 
költemények halmaza egybeesik-e a tradíció által annak tekintett költemények 

halamzával. Patrizi szofísztikusnak tűnő érvei épp azt kívánják bizonyítani,
u

hogy ha elfogadjuk az imitáció épp szóban forgó interpretációját, akkor ez a 

különbség túlságosan nagy lesz.

»29

I

28 Arisztotelész, Poétika, 1451b
29 A manierizmus, 219. о
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Összefoglalva az érvelést: ha erős imitációfogalmat keresünk, sok egymástól 

relatíve független - azaz a rendszer által össze nem hangolt - imitáció
fogalmat találunk majd, s ha elfogadjuk az imitáció adott fogalmát, annak 

lefedési területe nem fog egybeesni a költészetével. Ha pedig az imitáció 

. gyönge - a hasonlóság/leképezés segítségével definiálható - fogalmát 
használnánk, ennek alapján nem különíthetőek el a diskurzusfajták, tehát ez a 

fogalom nem alkalmas generikus jegynek. Arisztotelész ténylegesen tesz is 

olyan megjegyzéseket, amelyek a szónoki beszédet a költemények nyelvéhez, 
illetve a költemények nyelvének a köznapi nyelvhasználathoz közelítik.30 

Arról is ír, hogy egy szöveg nem veszti el költemény mivoltát, ha prózába 

újuk át.31
A költészet mint imitáció fogalma tulajdonképp a nyelv referenciális 

funkciójára épül, amelyet azonosnak tekint magával a nyelvvel, és ez is ássa * 
alá. Nézzük például Arisztotelész legelemibb imitáció-fogalmát, amely 

Rétorikájában szerepel, s amely szerint„A szavak ugyanis utánzatok”.32 Ha 

megltesszük a nyelv/szó-reprezentáció/utánzás azonosítást, mint ahogy a 

huszadik század előtt valamilyen formában mindenki megtette, s ha ezzel 
együtt az utánzás-költészet azonosítást is megtesszük, akkor a költészet 
számára ugyanolyan referálási struktúrát posztulálunk, mint minden más 

beszéd számára. Ez egészen materiális formában is látható például 
Castelvetrónál, aki - mint már volt róla szó - azért korlátozza a drámák 

cselekményét egy napra, mert a közönséget nem szabad, de nem is lehet 
megtéveszteni: hiszen ők tudják, menyi idő telt el az előadás kezdete óta; ami

I
30 Rét 1404b
31 Arisztotelész, Poétika, 1451b
32 Rét 1404b
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azt jelenti, hogy Castelvetro nem tesz különbséget az előadás ideje és a 

befogadó ideje közt sem. (Arisztotelésszel szemben, aki viszont a „Hektór 

kergettetése”-példával különbséget tesz a drámatér (az előadás tere) és az 

eposztér (az elbeszélt tér) közt). Ha pedig ez így van, akkor az irodalmi 
reprezentáció illetve az imitácó modalitása, vagy referenciáiis szerkezete föl 
sem merül mint probléma: ugyanolyan lesz, mint bármely más nyelvi 
produkcióé. Ekkor természetesen az imitáció hatáskörét sem lehet majd a 

költészetre szűkíteni.

A költészet anyaga nem korlátozott

A Patrizi által kívánatosnak tartott univerzalitást az imitáció fogalmából 
részben következően a költészet anyagának meghatározása is korlátozza. 
Castelvetro aki Patrizi egyik fontos vitapartnere - például így határolja be a 

költészet anyagát:

„Mivel tehát a tudományok és a művészetek anyagát a köznép nem érti, azt 
nem csupán mint a költemény általános tárgyát kell kerülni és mellőzni, de 
még attól is óvakodni kell, hogy ne használjuk fel azoknak a[z általában vett] 
tudományoknak és művészeteknek valamely részét sem a költemény egyik 
helyén. »33

„Ugyanígy a történet valóban megtörtént emlékezetes emberi tettek előadása, 
a költészet viszont valószerű elbeszélése a jövőben lehetséges emberi 
cselekvéseknek.”34

33 Koltay-Kastner (1970), 296. 
34I.m. 297.
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„A történelem dolgait, akár a természet folyása szerint vagy annak ellenére 
adódnak, vagy esetlegesek akár a véletlen, akár az akarat révén, még akkor is 
ha csak megtörténésüknek lehetősége forog fenn, soha nem tekintik úgy, mint 
amik megtörténhetnek, hanem mindig mint olyanokat, amelyek már 
megtörténtek. Mivel pedig megtörténtekként és ama személyekhez 
rögzítettekként kezeljük őket, akikhez az esetet egyénileg kötjük, csak konkrét 
adottságaiban vizsgálhatjuk őket. Innen van, hogy ezek általában a 
történetírás, és nem a költészet tárgyát alkotják, kivéve egyes részeiket, 
amelyekről később lesz szó, másrészt pedig a megtörténhető, de még meg nem 
történt dolgok általában a költészet, és nem a történetírás anyagát teszik,»35

Ez a rendszerezés tárgyterületbeli különbségekre épül (vagyis az utánozandó 

emberi cselekedetek két típusát választja el). Mivel a lehetséges exemplumok 

körét határolja körül, az imitációtól nem független, de a behatárolás elve 

mégsem következik ebből önmagában (hiszen használhatjuk a terminust olyan 

gyenge értelemben is, hogy egyszerűen ábrázolást jelentsen), s ha a további 
szűkítés (Castelvetronál: Jövőbeli cselekedetek” imitációja. A fenti 
gondolatmenetre visszautalva: nagyon jellegzetes, hogy Castelvetro az idő, 
nem pedig modális kategóriák segítségével tesz különbséget) valóban 

tárgyszelektív, nem tudjuk tékintetbe venni, hogy - Patrizi szerint - a 

költészet anyagában univerzális.
Ez pedig azt jelenti, hogy a költeménybe kerülő elemeket nem lehet nem
nyelvi entitások tulajdonságai alapján válogatni, illetve, hogy nyelvileg kell 
meghatároznunk a költészet specifikumát. Később meglátjuk majd, hogy 

Patrizi szerint a költő bizonyos szempontból más - a kontextus által 
módosított jelentéssel és referenciáüs struktúrával rendelkező - nevet használ 
a ugyanarra a tárgyra, mint a nem-költő.

I

35 Uo.
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Aimak a szempontnak, amely valóban képes a költészet és az egyéb 

szövegfajták közt különbséget tenni, tehát nyelvileg kell jellemzettnek lennie, 
vagy inkább alkalmazásának nyelvi következményekkel kell járnia. Nem 

véletlen, hogy a költészetet nem imitációnak tekintő elméletek olyan korokban 

jönnek létre, amikor van a nyelvet nem egyfunkciós eszköznek tekintő nyelvi 
reflexió, amely tehát nem egyenként referáló szavak összességeként gondolja 

el a nyelvet, s amely a nagyobb egységeket - például egy mondatot - a szavak 

referenciájának puszta összegéhez képest minimum azzal a változással 
interpretál, hogy a kontextus konkretizálja a szavak referenciáját,36 hanem 

mint amely ezen túl is saját funkcióval rendelkezik.37 Az ilyen nyelvi reflexió 

ad ugyanis lehetőséget arra, hogy megmutassuk esetleg mondatoknál is 

nagyobb egységek - akár a referálás módjának szempontjából - eltérő 

szerkezetét.

Univerzális poétika

Eddig arról volt szó, hogy Patrizi szerint Arisztotelész poétikája egyrészt nem

36 Ez volt a consequentia terminorumra vonatkozó középkori álláspont. Vö. M. és 
W. Kneale: A logika története. Bp. 1987. 243-296. Altrichter Ferenc: Bundán, és a 
név-reláció antinómiája, in: Észérvek. Atlantisz, 1993. Legegyszerűbb példánk a 
“Borsot árulnak itt és Rómában”-típusú mondatok névmás-interpretációja 
lehetneiine. Nem véletlen, hogy Ficino később a maga Kratülosz-argumentumában 
szintén felhasználja a szuppozíciótan bizonyos struktúrás elemeit, mint az általa 

használt “első, második stb. pozíció” kifejezés is mutatjar '
37 Ilyen típusú nyelvfelfogásból sem következik feltétlenül: eltűnhet az a?, igény, 
hogy q, beszédfajtákat -tág értelemben vett műfajokat - egyáltalán elkülönítsük.

/)
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univerzális rendszer, amennyiben mint rendszer problematikus, s amennyiben 

nem fedi a költészet területét sem elméletileg (minthogy nem a nyelvhasználat, 

haenm az imitáció felül közelíti meg), sem pedig gyakorlatilag (minthogy a 

költészet nagyobb részét kizárja a költészetből). Most rátérünk Patrizi pozitív 

elméletére, amelynek alappremisszája szerint a költészet univerzális; s a 

poétikának ennek megfelelően univerzális modellt kell alkotnia.
Ami az első állítást illeti, Patrizi minden alkalmat megragad, hogy a költészet 
területét kiterjessze, s ezt a kiterjesztést, mint látni fogjuk, különféle történeti 
és pszeudo-történeti, illetve logikai érvekkel igyekszik alátámasztani.
A második állítás értelmében pedig olyan elmélettel áll elő, amely egyrészt 
fedi a költészet általa körülírt igen tág területét, másrészt egyaránt kiterjed a 

költemény megírására, befogadására és struktúrájára, s ugyanakkor 

imponálóan modem és hangsúlyozottan interdiszciplináris.38 Poétikája 

„tudományos” jellegét, amelyet oly sokszor deklarál, én éppen abban a 

törekvésében látom, hogy univerzális modellt kíván alkotni.
Patrizi tehát egyszerre alkalmazza ezt a két eljárást, a történeti és a 

„tudományos”39 (logikai-”matematikai”) módszert, s ellentétük áthidalására is

38 Patrizi bevonja a modellalkotásba a történelmet, logikát, matematikát, 
nyelvtudományt, az ars memóriát, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Erről ld. 
L. Bolzoní, L ’ universo dei poemi possibili. Studi sül Francesco Patrizi da Cher so, 
Bulzoni, Roma, 1980.97-98.
39 A Patrizi által tudományosnak tekintett módszer semmiképpen nem azonos kora 
tudományos módszerével, tehát nem egyfajta korai scientistáról van szó. Nem felel 
meg termésetesen annak a kissé 19. századias képzetnek sem, amely szerint a 
társadalomtudományok akkor igazán tudományok, ha matematikai módszereket 
alkalmaznak, hiszen nincs több köze a matematikai módszerekhez, mint a - 
szorzótáblának. Patrizi alkalmaz ugyan bizonyos pszeudo-kombinatorikus 
eljárásokat (matematikai értelemben nem kombinatorikusak, hiszen nem a társítás 
működik matematikai elven, csupán az összlehetőség felmérése), de a
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tesz bizonyos kísérletet. Mielőtt azonban rátérnénk erre, nézzük meg külön- 

külön a két oldalt.

A történet

Kezdjük Patrizi történeti érveivel. Poétikája első kötete A történet tíz könyve 

címet viseli, s tulajdonképpen kora legbőségesebb irodalomtörténete, már ami 
az antikvitást ületi. Az első könyv, amely a szerzők felsorolásából és műveik 

ismertetéséből áll, a kötetnek majdnem felét teszi ki; a további kilenc könyv 

pedig különféle osztályozási szempontok szerint rendezi az anyagot, mint 
például téma, verselés, a költemény felhasználása, előadók, stb.
A kötet egyik alapvető célja, hogy bizonyítsa: a költészet valóban 

univerzálisabb tevékenység, mint azt Arisztotelész és az arisztoteliánusok 

képzelik.
Ez egyfelől azt jelenti, hogy a Patrizi által összehordott anyag maga is mintegy 

pragmatikus ellenvetés-számba megy Arisztotelész és az arisztoteliánusok40 

kánonképzése ellen.. Költők tömegéről van ugyanis szó, akik az antik tradíció 

szerint költők voltak, ám valamilyen arisztoteliánus kritériumnak nem felelnek 

meg, esetleg Arisztotelész előtt éltek, tehát ő ismerhette őket, de mégsem ejtett

kombinatorika nem kifejezetten a matematika azon ága, amely alapul szolgálna e 
társadalomtudományokban Kant után, illetve a 19. században kialakuló módszertani 
követelménynek. Természetesen más a helyzet ma, a valószínűségi, statisztikailag 
érvényesnek tekintett ‘Természettörvények” korában: ma azonban a 
természettudományok mintha el is veszítették volna speciális módszertani jellegüket, 
vagy inkább, mintha a természettudomány-kategória körvonalai mosódnának eo.. Ez 

megintcsak olyasvalamit jelez, hogy a kombinatorika alkalmazása még a 
természettudományokban sem kifejezetten természettudomány-specifikus módszer. 
40 (Patrizi ezt a kettőt mindenkori érvelési céljának megfelően váltogatja, illetve
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szót róluk. Patrizi explicitté is teszi ezeket az érveket: az utóbbiakat az 

Arisztotelész által felhasznált anyag szűkösségének és elégtelenségének (azaz, 
mint ő mondja, Arisztotelész poétikája „tudománytalanságának”) 

bizonyítására, az előbbieket pedig olyasféle formában, hogy ha mondjuk a 

tudomány nem lehet költészet tárgya, tehát például Empedoklész nem költő, 
akkor Vergilius az Aeneis írásakor költő volna, a Georgica írásakor pedig 

nem. Kiemeli azonban Arisztotelész poétikájának olyan bázisműveit is, mint 
Homérosz eposzai, hogy bemutassa, a szabályok még ezekre sem tökéletesen 

alkalmazhatóak. Vagyis, mintegy indukciós alapja felől támadja elméletet: e 

bázis mérete, illetve az elmélet és a bázis közti ide-odalépések 

problematikussága kapcsán.
Másfelől azt jelenti, hogy Patrizi olyan kitelj esztett költészet-korpuszt kíván 

körülírni, amely arra is alkalmas, hogy rivális kánonnal alapozza meg a 

második kötet imént ismertetett Arisztotelész elleni direkt érvelését. Ehhez 

konkrét irodalomtörténeti adatokat, s éppoly konkréttá konstruált irodalmi 
tényeket használ föl: mindkettő forrása a hermetikus tradíció, illetve olyan 

szerzők, mint például Strabón. Vázát olyan nézetekkel jelezhetjük, hogy az 

istenek versben beszélnek, hogy az orákulumok voltak az első költemények . 
(mindez természetesen bekerül az irodalomtörténeti részbe is), illetve, hogy a 

költők voltak az első filozófusok, sőt szaktudósok. Patrizi újdonsága, hogy 

levonja a tradíció költészetképének poétikai következményeit:41 a

választja vagy nem választja el egymástóo.)
41 S e következmények egyszersmind talán a korszakban zajló bizonyos 
műfaj struktúra-változásokat is tükröznek, de legalábbis» gyakorlat-konformabbak, s 
ezt Patrizi tökéletesen ki is használja többek között Tassöval folytatott vitájában, 
mikor például ilyesféle kérdések tömegét teszi föl: “Mondja meg nekünk 
mindenekelőtt, hogy vajon ő olyan nagy költő-e, hogy még canzonéit, szonettjeit,
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cselekményes műfajok nála elvesztik azt a teoretikus dominanciát amelyek 

Arisztotelész, illetve követői juttatnak nekik, mikor a költészetet emberi 

cselekedetek imitációjaként definiálják. (Igen pontosan jelzi ezt, hogy egyik 

legfontosabb (később részletesen ismertetett) elemzését párhuzamosan 

kapcsolja egy himnuszhoz és egy eposzhoz, s e párhuzamból eléggé kitűnik, 

hogy metódusa rövid költemények esetén sokkal konklúzivabb.)

A kötet másik alapvető célja, hogy olyan történeti anyagot halmozzon föl, 

amely megalapozza Patnzi saját költészeteiméietet. Sok efféle 

szándéknyilatkozatából iassunk egy jellegzetes példát. A második könyv 

elején olvasható formula szerint:

...S ezért nein csupán azért kutatjuk a történetet, hogy az idegen népeknél is, a 
görögöknél és a latinoknál is bemutassuk a költészet születését, hanem hogy 
növekedését, fénykorát, hanyatlását és halálát is bemutassuk, foként pedig 
annakokán, hogy' századról századra követhessük, milyen formái és manierái 
keletkeztek, hogy aztán mindebből elvonhassuk a költő lényegét, valódi 
feladatait, valódi és sajátos céljait, a költemények valódi és esszenciális 
formáit, s azokat az eszközöket, amelyek tökéletesítésükhöz szükségesek.42

Ez a program azonban nem valósul meg, Patrizi költészetelméleie, amely 

alapvetően nyelvi-logikai elmélet, semmiképp sem vezethető le a maga 

egészében az általa fölvázolt irodalomtörténetből, mint arról később lesz még 

szó.

madrigáljait is a hősköltemények szerint írja?” sib. (A manierizmus, 215.0.)
"2 Dl, 187.: E cin a fine di rintracciare per istona non pure il nascimento della 

poesia, cose fra straniere nazioni come tra’ i Greci e Latini, ma ancora gli 
accrescimenti, e loro síaío, e le declinazione, e le moríi sue, e specialmente per di 
secolo in secolo vedere quali maniere e forme di lei vemjero sorgendo, per poter poi 
di queste tutte cose ritrarre e Г essenza del Arisztotelész, Poétika,a, e i veri uffici 
suoi, e i veri e propri fim, e le vere e essenziali forme de’ poemi, e i mezzi da 

condurle alia loro perfezione.
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A logikai-nyelvi költészetelmélet

Patrizi saját költészet-elméletét topika formájában fogalmazza meg.
A topika már a tradicionális logika értelmében sem tisztán logika, hanem a 

valószínű érvelések eszköze: olyan módszer, amelynek segítségével egyes 

állításainkat más általánosan elfogadott állításokra visszavezetve bizonyítjuk. 
Ez az oka, hogy Cicerónál és más retorikaíróknál is találkozunk vele. Az 

emlékeztetőül szolgáló locusok egy kijelentés terminusaira vonatkozó 

legáltalánosabb állításokat (maxima propositiones) tartalmazzák. Vegyünk egy 

példát: ha azt a konklúziót akaijuk elérni, hogy „az ember élőlény”, azt kell 
bizonyítani, hogy a genus vonatkozik a speciesre. A „genus” locusa szerint 
úgy járhatok el, hogy első premisszaként az adott genusról álhtok egy 

tulajdonságot, másodikként a speciesről állítom ugyanazt, például:

Minden élőlény lelkes valami. 
Az ember lelkes valami. 
Minden ember élőlény.

A topika az antik szerzőknél egyszerű gép, premisszák előállítására képes, 
amelyekkel érvényes következtetésre juthatunk, s önmagában nem szolgál 
szöveg előállítására. A késő reneszánsz idején azonban új fejlemények állnak 

elő Rudolphus Agricola, illetve Ramus logikája nyomán, amely a 

diszpozícióra irányította a figyelmet. E logikai-retorikai fejleményekkel 
kapcsolatban itt meg kell elégednünk a szakirodalomra való utalással, 43 ám a

I
43 például: W. J. Ong, P. Ramus. Method and Decay of Dialogue. From Art of 
Discours to the Art of Reason, Cambridge, 1958. Haward University Press;C. 
Vasoli, Dialettica e retorica deH’Umanesimo, Milano, 1968, Feltrinelh;.
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jelenség és Patrizi kapcsolatával foglalkoznunk kell.
Patrizi a topika divatjával a velencei kulturális légkörben, s konkrétabban s 

velencei akadémián (Accademia della Fama)44 találkozhatott amelyben az 

„össztudomány” vizualizációjára való törekvésekhez, illetve a korai 
enciklopédizmushoz társult. Az akadémia, amelyet Frederico Badoer 

alapította 1557-ben, s amely 1561-ben meg is szűnt, kétféle nyilvános 

tevékenységet folytatott: oktatási, és kiadói tevékenységet - bár ez utóbbi 
tekintetében, figyelembe véve az akadémia rövid életét, inkább kiadói 
programról beszélhetünk. Az akadémia bizonyos szempontból Ficino 

nyomdokait kívánta követni: fennmaradt kiadói tervezetében szerepeinek 

nermetikus, neopiatonista, preszókratikus, pitagóreus művek, noha 

természetesen nemcsak azok. Szerepel köztük R. Agricola De inveníione 

dialecticája is, amelyet aztán Orazio Töscanella adott ki. Azt is kiderül 
Toscanella későbbi műveiből, hogy az akadémia „fák” formájában akarta 

sematizálni és elrendezni az egyes tárgyakról való ismereteket. Mindez 

jócskán ismerős a lullista tradícióból, s azt is tudnunk kell, hogy a híres
hírhedt Giulio Camillo a maga „színházával” a velencei akadémia kiadói 

- programjában megfelelően reprezentált szerző volt, sőt, egyik kötetét később 

éppen Patrizi gondozta; Színháza bizonnyal hatott Badoemek arra a

Akkermann-Vandeijagt (szerk.), Rudolphus Agricola Phrislus (1444-1485) 
Proceedings of the International Conference at the University of Grohingen 1985, 
Leiden, 1988, E. J. Brill; kötete, s ezen belül is főként Wim van Dooren, The 
„Artes” at Ferrara: Pomponazzi and Agricola, L, Jardine, Disinctive Discipline: 
Rudolph Agricola’s influence on Methodical Thinking in the Humanities, c. cikkei 
44 az akadémai tevékenységéről Id. C. Vasoli, F. Pátriái Da Cher so., Roma, 1989, 
Bulzoni, 27.0., P. L.Rose, The Accademia Venetiana. Science and Culture in 
Renaissance Venice, In Studi Veneziani, 1969, 191-242; illetve L. Bolzoni La 

stanza della memoria, 1995, Einaudi,

30



törekvésére is, hogy az akadémiát, illetve könyvtárát mintegy topikus alapon 

rendezze el, az emberi testet tekintve mintának. Badoer maga így ír az 

akadémia szabályzatában:

Ezt az akadémiát az emberi test hasonlatosságára alapítottam, amelyről 
minthogy isten képére van csinálva, úgy ítéltem, hogy nem vehetne föl 
nagyobb tökéletességet.45

Patrizi neve először 1559-ben tűnik föl az akadémia könyveiben, s egy év 

múlva nem tagja már az akadémiának, s Velencéből is távozik. Ismeretes ezen 

kívül 1558-as hexametrikus költeménye, amelyet Badoer dicséretére írt: tehát 
a kapcsolat korábbi, mint a tagság, s az is biztos, hogy Patrizi és az akadémai 

irányultsága messzemenően hasonló volt. Erre az időre esik Luca Contile 

verseiről szóló tanulmányának46 megírása is (egyébként maga Luca Contile is 

az akadémia köreibe tartozott). Ebben egy újfajta retorika lehetőségét 
fontolgatva - miközben kizáija egy rettorica celeste, egy valóságos 

varázsretorika lehetőségét - azt a két feltételt gondolja megalkotásához 

elengedhetetlennek, hogy a beszéd úgy növekedjen, mint az idea, illetve, hogy 

olyan topikára kell épülnie, amely Themisztiosz, Rudolphus Agricola, illetve 

Giulio Camillo nyomdokát követné.

45 ̂ a szöveg elragadóan nvers materialitása kedvéért Udcsit tovább folytatom: a 
fejére teszem tehát a szónoklást, amelyen múlik a némes és kiváló akadémiai 
doktorok isteni hivatala, és megszenteltsége. Mellére, minden tudományok, 
művészetek és fakultások, és a világ minden állama és vidékének oktatását. Jobb 
kaijára á gazdaság oktatását. Bal kaijára a politika oktatását. Jobb comján a 
kancellária lesz....” A folytatásból kiderül még, hogy a nyomda az akadémia bal 
lábfejére kerül, stb. idézi L. Bolzoni, (1995), 10. o.
46 Rime di Messer Luca Contile divise in tre parti, con diScorsi et argomenti di M. 
Francesco Patritio, et M. Antonio Borghesi In Venetia, Appresso Francesco 

Sansovino, MDLX,
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Az első feltétel kapcsán azonban meg kell jegyeznünk, hogy ez a gondolat 
platonikus értelmén túl rendelkezik bizonyos pedagógiai-technikai jelentéssel 

is, amelyet könnyen megérthetünk ebből az idézetből:

„Arisztotelész gazdaságtana, ideára visszavezetve, olyan módon, hogy teljes 
■ könnyűséggel meg lehessen érteni a család igazgatásáról szóló különb-különb 

helyeken elejtegetett minden tanításait, s belefoglalni egy rövid de igen 
hasznos könyvecskébe.” 47

vagyis áz idea szó e környezetben használatos volt „summa”, „összegzés”, 
„fővonalak” jelentésben is: tulajdonképpen ez a jelentés az, amely összeköti a 

fenti két feltételt. Ez a szóhasználat természetesen nem véletlen, s nem is 

vadonatúj: a teljesség igénye nélkül hadd mutassunk be röviden néhány 

közvetlen előzményét.
Francesco Robortello, aki 1549-től a velencei, később a bolognai, 1561 után 

pedig a padovai egyetemen tanított retorikát, mint ő maga mondja, vadonatúj 
és nagyon hatékony módszert alkalmazott (hatékonyságát egyébként 

lemérhetjük velencei kollégái reakcióján, akik rövidesen méregkeveréssel 
vádolták meg...). Ez a módszer abban állt, hogy táblázatokba foglalta, 
mintegy „arborizálta” Arisztotelész retorikáját48, s így mintegy a szegények 

Arisztotelészét nyújthatta diákjainak. Robortello „interpretációjának” 

nyomtatott változata egyszerű rácsos szerkesztést alkalmaz49, ám a kéziraton50

47 l’economia d’Aristotele, ridotta in idea, in modo che con somma facilitá si 
vengono a comprendere tutti gli ammaestramenti del modo di govemare la famiglia 
sparsi in quel breve, ma utilissimo libro” in. a velencei akadémia Sommá] a, Idézi: L. 
Bolzoni, (1995), 12.0.

1. Bolzoni, im, 27. o.
49 De artificio dicendi, Bologna, 1567,
50 methodus perquirendi artifícii in scriptis poetarum antiquorum, Parigi, 
Bibliothcque Nationale, cod. lat. 8764, cc.25-41, bemutatja, néhány lapjának

48
I
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az egyes téglalap, pásztorsíp, rács stb. alakú arborok. ábrák „reprodukálják az 

első két részt, (az argumentumot és a kaputot, azaz a tárgyat, amelyről a 

költemény szól, előbb egy állításra, aztán egy kérdésre redukálva)...’01 Ennek 

a végsősoron Agricolára visszamenő diszpozíciós eljárásnak Patrizi 
topikájában is meglesz a maga szerepe. Orazio Toscanella Precetti della 

poetica52 c. könnyen hozzáférhető műve is jól bemutatja ezt a tömörítéses- 

rövidített tárgyalási módot, noha ő nem alkalmaz fákat. Robortello és 

Toscanella mellett számos olyan szerzőt ismerünk, akire hatott ez az eljárás: 
ilyen például Bernardino Partenio, vagy Verdizzotti, s számos olyan szerzőt is, 
aki egy további lépést téve saját „szent” és/vagy profán retorikáját rendezi 

táblázatokba.53
Patrizi maga is adaptálja ezt az eljárást. Mint e fejezet elején utaltunk rá, az 

antik retorikák nem alkálmasak hosszabb szövegek előállítására, mert a a

reprodukciójával együtt, 1. Bolzoni, (1995) 30-31
51 L. Bolzoni, im. 30.
52 B. Weinberg, Trattati dipoetica e retorica del Cinquecento, I-IV, Ш. kötet, 558- 

566. o.
53 Noha nem tartozik szorosan a tárgyhoz, hadd soroljunk föl néhányat közülük: G. 
Denores, Della rhetorcka, Paolo Megietto, Venezia, 1584; Agostino Valier, Libris 
trés de rhetorica ecclesiastica. Synopsis eiusdem rhetoricae, Thomas Brumentius, 
Paris, 1575;Carlo Borromeo, De sacris nostrorm temporum oratoribus libri 
quinque, L. Castelvetro, La poetica d’aristotele vulgarizzata e sposta, Wien, 1570, 
(modem kiadásának adatait már megadtam), illetve. Uő. Esaminatore sopra ritorica 
a Caio Herennio, Modcns, 1653; Giulio Camillo, Trattato déllé materié, in Opere, 
Domenico Farri, Venezia, 1579 (modem kiadását Id. Weinberg-féle szgy.) Orazio 
Toscanella, Armonia di tutti iprincipali retori, Venezia, 1569. Ezt a sort aztán lehet 
“folytatni” a mágikusabb jellegű memóriajátékokkal, mint például Rombrech, 
Congestorium artificiosae memoriae, Venezia, 1553, stjb..; azért tesszük idézőjelbe 
a folytatni szót, mert ez a tradíció közismerten korábbi gyökerekre megy vissza, és 
sokkal inkább az arisztoteliánus (és kevésbé arisztoteliánus) oktatók azok, akik 
bizonyos ponton nagy tömegben lépnek be ebbe.
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belőlük származó egyes szillogizmusok összekapcsolására nem tartalmaznak 

semmiféle utasítást. Robortello, és a többi meglévő szövegeket arborizáló 

szerző számára ez a probléma nem merül föl, Patrizi azonban még semmilyen 

formában nem létező szöveget kíván előállítani, s ezt két szabály segítségével 
éri el. Először is, a beszéd tárgyát egyetlen szubjektum-predikátum viszonyra 

kell redukálni. Másodszor: locusok, amelyek szerint ki kell fejteni ezt a tárgyat 

(minden tárgyat), úgy vannak elrendezve, hogy a locussorrend a belőlük 

származó „invenciók”54 sorrendjét is szabályozza (sortranszformációt ad) 

makroszinten, a diszpozíció elveként is.
Tegyük hozzá, hogy két topikáról (kettős topikáról) van szó: az első az 

általában vett beszédé, a második a költészeté, azaz, a topika locus-sora 

mindkét esetben ugyanaz, de költemények létrehozásakor egyéb szabályok is 

érvényesülnek..
A beszéd és a költemény tárgya, mint már volt róla szó, univerzális: bármi 
lehet. Ezt Patrizi úgy osztja föl, hogy lehet isteni, természeti vagy emberi 
dolog. Ha megvan a tárgy, az alapvető locusok - amelyekből a róla való 

lehetséges beszéd részei származhatnak - a következők: ok, lényeg, 
képesség/hatalom, tudás, akarat, cselekvés, elszenvedés, hatás.33 A locusok 

viszonyának szemléltetésére Patrizi a nascere (születni) igét használja:

\

„s azt mondjuk, hogy az isteni rendjében megtalálható az ok, a belőle 
származó lényeg, a képesség/hatalom és a tudás, s az ebből születő akarat, az 
innen származó cselekedet a cselekedetből a szenvedély, s mindkettőből a

54 Patrizi a kifejezést az anyag egyes tematikus egységeire, illetve ezek összességére, 
így a költemény teljes szövegére is használja. Tulajdonképp minden, .ami a ioeusok 
használatából adódik, invenció.
55 Cagione, essenza, potenza, conoscenza, volonta, azione, poassione, effetto. (Az 

összes locus táclázata: DA L7.)
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>öóhatás.

s ez nála, mint az idézetből látható, oksági viszonyt jelent: a locus-sor két 
végpontja (ok és hatás) is ezt jelzi, de példái az „ok” locus ára37 is azt 

mutatják, hogy az okságot genealogikusan érti. Ezért a későbbiekben a 

rövidség kedvéért cagione-somak fogjuk nevezni). Mindez azt jelenti, hogy 

ha például az almáról beszélünk, optimális esetben az elültetett almamagtól a 

szánkban érzett ízig, vagy akár az eredendő bűnig jutunk el. Ettől el lehet 
térni; a beszéd szituatív voltánál fogva nyilván el is tér, de egy költemény 

esetében Patrizi ezt hibának tartja: szerinte jócskán kárhoztatásra méltó 

például, ha a költő in médiás rés kezdi a költeményt, vagy a címben nem jelöli 

meg a tárgyat. A költeményre tehát fokozottabban érvényes a diszpozíciós 

szabály, mint a mindennapi beszédre, de nem ez a kettő közt az egyetlen 

különbség. A költészet topikája e beleértett diszpozíciós szabályon túl azt az 

alapvető kiegészítést tartalmazza, hogy

„a dolgoknak kettős rendje van. Az egyik teljesen valószínű és ez hihető, a 
másik teljesen valószínűtlen, és ez hihetetlen is”/8

A költeménynek mind a kettőt magába kell foglalnia. Ezt úgy érhetjük el, 
hogy az egyes locusokból származó invenciók ebből a szempontból 
összetettek, s a költőnek, ha valami hihető, azt a költemény kontextusában 

hihetetlenné, és fordítva, ami hihetetlen, azt hihetővé kell tennie. Vegyük azt a

56 “e diciamo che neU’ordine divino vi sono cagioni, essenza da quelle provegnente, 
e potenza e conoscenza, e da qüesta nascente la volonta, vegnente l’azione, 
dall’azione per lo piű passione, e dall’una e dali’altra efíjetto.” DA L7. 314т
57 DA L7. 313.
58 Due ordini: del necessario, possibile, awenuto, vero, verosimile, e di non 

necessario, impossibile, non awenuto, falso, falsosimile.
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retorikai vándorpéldát, hogy a terhes nő gyereket szül: ez hihető. A költő tehát 
azt mondhatja, hogy kilencszáz gyereket vagy majmot szül: ez már hihetetlen. 
Hogy ezt új fent hihetővé tegyük, hivatkozhatunk valamely isteni szózat 
tekintélyére vagy a szóbeszédre, hogy ilyesmi történt tavaly egy 

nemesasszonnyaí Padovában. A beszéd kauzalitása így a költeményben 

pszeudo-kauzalitássá alakul, de úgy is fogalmazhatunk, hogy Patrizi lebegteti 

a költői szöveg modalitását.
Vegyük egy rövid versre vonatkozó, ezért részletes és könnyen követhető 

példáját.39 A tárgyait vers egy homéroszi himnusz 

XXI. Apollónhoz:

Phoibosz a hattyú is zeng téged, szárny ütemére 

fennen, az örvényes Péneiosz partja fölébe 
csapva le, és folyton zeng édes szóval a dalnok 
csengő lanton, először téged, s téged utoiszor.
Most pedig üdv, nagyuram, hozzád e dalommal csengek69

A himnusz - és Patrizi szerint minden költemény - anyaga összefoglalható 

két terminus kapcsolataként.61 Ez itt a „himnusz Apollóhoz”. Ez a költemény 

magva vagy gyökere. Mind a két címterminusnak megvan a maga cagione- 

sora. Bár nincs kimondva, de ezekből ez összes mondható dolog következne,

59 DDU 213.
60 Homéroszi himnuszok. Európa, Bp., 1981. 110.
61 “La materia о sia soggetto del poema, & sempre di una compresa in poco giro di 
parole, c come c a dir una loical proposizione formata, come I loici chiamano, di 
soggetto e di predicato. Ma noi, per ischifare l’equivoco di questo loical soggetto e 
del nostro Arisztotelész, Poétika,ico materiale, chiamerem lo temino primo, о 
anteposto, e quello ch’essi dicono predicato noi diremo ággiuntOr. . ”'(DDÚ L6,
208.о.) A “logikusok” iránti ellenszenve ellenére is, a két terminus, illetve nevük is a 
topika eredeti használatára utal. A költészet tudás, és mint tudománynak a kor
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hisz Apolló „okának” is megvan a maga „oka”, vagy egy, a cselekedetei közt 

szereplő tárgynak is, és így tovább. Ahol a két terminus cagione-sora fedi 
egymást, onnan meríthet a költő. A példában a „himnuszból” származó 

invenció az éneklés, az Apollóéból pedig szent madara, a hattyú, a lant, a 

költő, és maga az utolsó sorban megjelenő Homérosz, aki Patrizi szerint 
speciálisan Apollónak szentelt költő. A vers írása ilyenformán anyagának 

körülkerítése a mondható dolgok univerzumában. De hogy mindezt kevésbé 

líraian is megfogalmazzuk, vezessünk be egy nagyon egyszerű konnotáció- 

defíníciót, amely szerint egy szó denotátumával (tárgyi jelöletével) szemben 

konnotációja legyen az összes hozzá kapcsolható predikátumok halmaza (az 

összesség kritériuma legyen statisztikai). Egy ilyen definíció alkalmas arra is, 
hogy úgy ismerjük el a szubjektív asszociációk meglétét és jogosultságát, 
hogy ne zárjuk ki a szó nyilvános konnotációs struktúrájának meglétét és 

jogosultságát sem (konnotációs struktúrán az adott szóhoz statisztikailag 

kapcsolódó „asszociációs” pályák összességét értve).
S most térjünk vissza Patrizi példára, aki a hihető és a hihetetlen, a valószínű 

és a valószínűtlen kombinációján keresztül olyasmit ír le, amit a nyelv önálló 

jelentésteremtő képességének nevezhetnénk. A szókapcsolatok kauzalitásának 

eltüntetése, a lebegtetett modalitás úgy konkretizálódik, mint az egyes 

denotátumok közti, mindenféle szövegértés alapjául szolgáló kapcsolatok 

centralizált konnotatív struktúrával való társítása az interpretáció bizonyos 

szintjén. A szavak jelölőstruktúrája ennek következtében válik 

meghatározatlanná, s ad új referenciának helyet. Ebben az értelemben a 

„hattyú”, amellett, hogy á madárra utal, egyben rövidítés is: Apolló cagione-
I

tudománymetodológiája szerint szillogisztikusan kell építkeznie.
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sorából való származásának rövidítése. Ez a meghatározatlan referencia 

azonban nem jelent egyben bizonytalan referenciát is: az egyes szavak 

jelentése körülhatárolható mind a lineáris, mind a címterminusból 
„sugarasan”62 kiinduló, centrális olvasatban. Mikor tehát egy adott kifejezés a 

többi „invencióvar kapcsolatot teremt, az azt jelenti, hogy belép egy közös 

konnotáció-struktúrába, amelyet a topika annyiban rögzít, amennyiben 

megadja azokat az asszociációs pályákat, amelyek Patrizi szerint elvezetnek 

az adott tárgyról tehető összes állításhoz, azaz megadják bármely kifejezés 

összes lehetséges predikátumának sémáját. Az összes lehetséges predikátum 

sémáját pedig úgy tölti föl bármely szöveg, hogy a szavak köznyelvi jelentése 

mellett bevon egy tényleges „pretextust”, amely normatívaként szolgál, mert 
valóban hiánytalanul tartalmazza az összes lehetséges predikátumot (ami 
természetesen azt is jelenti, hogy korlátozza a lehetőségek körét: a végtelen 

számú predikátum helyett egy megszámiálhatóan végtelen számú 

predikátumot jelöl ki, azaz megintcsak a körülírásnál vagyunk). Ez 

példánkban a mitológia. Az egyes kifejezések, amelyek köznyelvi jelentésük 

mellett egy már meglévő, nyilvános-tradicionális kapcsolatrendszert emelnek 

nem éppen tradicionális referenciáüs struktúrájuk segítségével az adott 
költeménybe,63 úgy néznek ki - ha megtartjuk a természettudományos

?

62 Patrizi szerint a “csodálatosának a vers minden részében ki kell nyújtania 

“szellemsugarait”.
63 Eredendően nem-nyelvi jelölt is beemelhető ilyen módon a versbe. Ez történik a 

tmbadúrlíra senhalaibán, amelyek egy adott viselkedésmódot, mint egységet 
rövidítenek. Egy olyan formula, mint például “Kedves Várakozás”, vagy a “Dous- 
Esgar” másképpen referál, mint egy név vagy bármilyen^ más főnév: 4 
viselkedésmódok egy adott körét jelöli ki, amelyek közül csak néhány kerülhet be a 
versbe. Ennek a körnek a határait természetesen az udvari szerelem elmélete húzza 
meg, tehát ez a kapcsolatrendszer sem nyelvfuggetlen. A költemény reföpjpeiális
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metaforikát - mint fekete lyukak a téridőben.
Mindezt az elmélet egyik alapvető eleme, „két rend” elmélete teszi lehetővé, 
amennyiben ez csempészi be a szövegbe a modális bizonytalanságot. Éppen 

ezért talán az sem lesz érdektelen, ha létrejöttét filológiailag is körüljáijuk.

Egy filológiai megjegyzés a „Dolgok Két Rendjéhez”

Először is, foglaljuk össze emlékeztetőül a „két rend” elméletet, amely a 

mindennapi nyelvhasználathoz képest fogalmazza meg a költészet, mint 
diskurzusfajta specifikumát.64 Mint láttuk, a topika első használatával 
bármilyen beszédet létrehozhatunk, másodikkal pedig, egy kiegészítés révén, 
bármilyen költeményt. E kiegészítés tartalma pedig az, hogy „a dolgoknak” 

„kettős rendje”65: tulajdonképpen kettős láncolata van: az egyik teljesen 

valószínű és hihető, a másik teljesen valószínűtlen és hihetetlen is. A 

költemény, amely (mint később szó lesz róla) Patrizi felfogása szerint egy ősi, 
tökéletes nyelv, s egy bennefoglaít univerzális tudás felidézésének kísérlete, a 

köznapi beszéddel szemben a dolgok mindkét rendjét magába foglalja. Ezt

szerkezetében Patrizi által a mitológiának tulajdonított szerepet itt - bár nem a 
költemény egészére kiteljedő hatóköirel - a fin ’amor játssza. ----
64 Ez annyit jelent, hogy bármilyen beszéd (nem az oráció, hanem a mindennapi 
beszéd értelmében) egyes részei, úgy a nagyobb tartalmi egységek, mint a 
legkisebbek, egy lista segítségével készülhetnek el, ugyanúgy, mint az érvek a 
retorikában, vagy a dialektikában. Ez a lista Patrizi esetében a bármilyen téma 
kifejtéséhez szükséges legáltalánosabb címszavakat tartalmazza. Ezek közül a 
legfontosabbak? Ok, lényeg; képesség, tudás, akarat, cselekedet, érzelem, hatás. A 
beszéd tárgyául szolgál dolognak a listán szereplő vonásai kerülhetnek szóba A lista 
univerzális, Patrizi szerint egy dologról ezeken kívül mást'nem lehet elmondani.
65 Due ordini: del necessario, possibile, awenuto,.vero, verosimile, e di non 
necessario, impossibile, non awenuto, falso, falsosimile
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technikailag azt jelenti, hogy az egyes locusokhól vett egyes kifejezések 

kapcsolatának (a köztük lévő predikatív viszony fennállásnak) egyidejűleg 

valószínűnek és valószínűtlennek kell lennie. A szembeszökően nem- 

arisztoteliánus koncepció lényege tehát, hogy a költemény a maga egészében, 
illetve bármely léptékű felosztásában egyszerre legyen valószínű (és, hihető...) 

és valószínűtlen (és hihetetlen...).
A „két rend” koncepciója nem a poétikában fordul elő először: Patrizi 
költészetről való gondolkodásában: már a Rime de Luca Contile című 1560-as 

írásában is találkozhatunk vele.

(...) Ugyanígy tesz minden beszélő is, mivel az általa vett fogalom kicsiny 
magvacskájából kezd mindig - szándékosan, vagy nem - növekedni a 
gondolkodás, és benne (ti. a beszélőben), nyelvén és tollán, az az igaz és a jó 
két topikus rendjéből származó nedvessége által, amely vagy szükségszerű, 
vagy hasznos, vagy a kötelesség folyóján keresztüljut el hozzá.66

Mindenekelőtt hadd emlékeztessünk az idea-kifejezés ’’summa” jelentésére - 

amely a végpont felől nézve rövidítést jelent, a kezdőponttól nézve viszont 
kibontakozásra szánt teljességet. De azt is látnunk kell, hogy Patrizi ekkor 

egész mást ért két rend alatt, mint a poétikájában. E koncepciójának platóni 
ihletése nyilvánvaló: a naphasonlat67 legfőbb ideáitól, a jótól és az igaztól 
(amelyet ő maga egyfajta forrásnak tekint inkább) az emberi tudásig és

66 Non altrimenti fa ciascun favelj^tore, percioche da piccioli semi del suo concetto 
incominciando sempre, о avertitamente о no, cresce Í1 ragionamento, e dentro in lui, 
in su la lingua, e in su la penna per l’humore a lui somministrato de alcuno de due 
ordini topici, del vero, e del bene, trattovi pér li rivi, о d$l neeessario, о del~ 
giovevole, о del dovere. (ic^zi Bolzoni, L ’universo deipoemipossibili. Studi su 

Francesco Patrizi da Cherso. Roma, 1980, 83-84.0.)
67 Állam.
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68beszédig vezető utat, ill. az emberi tudást vezető fogalomsort adja meg.
Ebből az idézetből jobban meg is érthetjük, hogy a két rend összekapcsolása 

mi módon lehet „teljes tudás” - erre a kérdésre később még visszatérünk. A 

poétikában csak a „két rend” címke marad meg.
Mi lehet az oka ennek a változásnak? Ez a kérdés egybeesik azzal a kérdéssel, 
hogy miért technikaibb jellegű, a poétika szemlélete, illetve miért tartozik 

kevésbé a platonista tradíció szerinti kérdéskörök újabb átrágásaájközé. ez 

olyan probléma, amelynek részletes tárgyalása meghaladja e dolgozat kereteit; 

arra a kérdésre viszont, hogy mi lehetett e konkrét változás menete, most 
próbálunk meg választ adni. A kérdés már csak azért is érdekes, mert a Rimet 

a poétika egyik előtanulmányának, helyesebben egyfajta műhelytanulmánynak 

tekintik,69 s a poétika írásának ideje előtt, illetve alatt született.
A poétika írásának két etapjá közt, mint már láthattuk is, jókora idő telet el.
Az első két könyvet 1555-től kisebb-nagyobb megszakításokkal 1574-ig írta, s 

csak 1586-ban adta ki, amikor elhatározta, megíija a folytatást is. Ezt pedig 

1587 áprilisában kezdte írni. Egyik, G. B. Strozzihoz írt levele70 szerint 1587 

május 8-án vette kézhez Jacopo Mazzoni Difesa della Commedia di Dante с. 
művét, amelyet a szerző személyesen küldött el neki, ugyanis bíráló 

megjegyzéseket tartalmazott a poétika első könyvének egyik dráma- 

attribuálásával kapcsolatban. A dologból jókora vita kerekedett, vitairattal 
mindkét oldalon. Ezt a szakirodalom részletesen ismerteti, s azt a tényt is, 
hogy az ellenségeskedés ezzel nem ért véget.
A poétika harmadik - tehát Mazzoni könyve után írt - részében találunk is*

I
68 igaz - szükségszerű; jó- kötelesség -hasznos
69 Bolzoni, im.
70 Lettere ed opusculi inediti. a cura di D. Aguzzi-Barbagli, (54-56.0.)
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bíráló megjegyzéseket Mazzoni egyik Plaíón-crtclmczcscre: Paírizit 

nyilvánvalóan bosszantotta a Platónt mindig latin fordításból idéző Mazzoni 

görög irodalomtörténetre vonatkozó kritikája. De bosszankodásnái valamivel 

többről is szó van. Patrizinak elismerten kedvenc eljárása volt valaki ellen 

teoretizálni: filozófiájában, s általában, életműve jó részében Arisztotelész 

ellen,vagy nyelvi-retorikai elméleteiben Speroni ellen, stb.'1 Azt gondolom, 

hogy a „két rend” elméletének megváltoztatása részben egy Mazzoni elleni 

teoretizálás következménve. Mazzoni íev ír a Difesa bevezetőiének íarnelv
«/ w-/ ^ 4 ^

egy kompakt kis poétika) 14. Fejezetében a költészet tárgyának kereséséről.

Az erről váló vizsgálódás számára, azt hiszem, nem is lehet alkalmasabb 
szabály annál, mint amit Arisztotelész a Második analitika első könyvében a
„pci so с pinuu up ши picuiivuLUiliuiv mcgiaiaiasiía javasul. nsjgy
vegyük sorra mindazokat a dolgokat, amelyeket némi valószínűséggel 
javasolhatunk a költői társv nredikátumaként. maid eevmas után elhaswán
J ww X / ^ Wv ww

л!/-л+ лоat*óln'íl/- Vi al 1 ar»+a+ai1zra о aratUan о Izöl+űrvuátxr -глоm
UA.UÍ WJWlWijUlV 1V1 yilWiiLWlCUUWj J UlUWiV UV WJWlUWil и iiUgjf yuu ivmai

okozza elmozdítás, s kicserélés, az valóban nagy jele lesz annak, hogy 
sajátosabb s belsőbb jellemzője a költeménynek a többinél. Legyenek tehát
fb'VfAr я rvmHiVátnmnV я hemic я l^hptc^apc Дс я hih^t/\ A/fr\ct he ^IhemmiV я

tA ^ ■ ‘ -■ - - - - - - W« 1.ДШ I « 1U ^ V» %> k_/ W4 I ■ H IV % Д.Г ■ Л- * J.V f fj Mil V*

hamist, és helyette a valóságost vesszük, ezért még nem fog a költemény kárt 
szenvedni, hiszen volt is már szó arról, hogy megfér a valóságossal. Ugyanezt 
mondhatjuk a valószínűről is, mert ha helyére a költészetben a valószínűtlent
+ ' 9 щ ч 1 Г 1ч Л » »«1 Л rt l-*4«4 1Ч4Ч l* Л 1 г- Д 4 4* /> «АА Т 1 ^ 1 />í 4 ÍJ О L *1% л Сiossz.uK, Па oz. а vaiusz,uiuuou unions, а лиисшсп) исш íosz. luuuOu cs шиаа.
De ha eltávolítjuk a hihetőt, és helyére a hihetetlent tesszük, a költészet 
természete teljesen lerombolódik (....). Tehát azt kell mondani, hogy

VatííI о Vrtlfomómr 1orrooió+okU nrA/íiró+iimo о lnliAtrt T-о otínól 10
IUUIUWZjWÍV IW/jUI u rwiivuivuj iVgJUj UlUi/U L/l VUUVUiUlllU U UJÜUVLV/. UJ UllllUl 1J

inkjpb, mivei a hihető természetével megfér a valóságos és a hamis is, mivei

t

,l C. Vasoli: F. Pairizi da Cherso. Roma, 1989. (30-31.1.,)
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72sokszor nemcsak az igaz, de a hamis is hihető.

Ha ezt a szöveget összevetjük Patriziéval, látható lesz a kapcsolat: Patrizi a 

maga platonikus alapú két rendjét teljesen más elven működő, a Mazzoni által 
felsorolt ellentétekre bazírozott, de nem komplementer, hanem - a 

költeményben legalábbis - együtt, egyszerre működő két rendre cseréli föl, 
természetesen Mazzoni elméletének teljes átalakításával. Nem gondolom, 

hogy minden gondolatnak feltétlenül van filológiailag kimutatható vagy 

kimutatandó elődje, s az is nyilvánvaló, hogy ha valakinek elküldenek egy 

könyvet, avagy szerepel könyvtár-katalógusában, nem biztos, hogy olvassa is,

72 Per investigazione del quale, credo che non sara’ regola piu’ a proposito di quella 
ehe fű insegnata per Aristotele nel 1. della posteriore per ritrivare i predicati eh’ egli 
nomo’ “per se e primo”. Слое’, che poniamo per ordine tutte quelle cose che 
probabilmente si ponno stimare soggetti Arisztotelész, Poétika,ici e poi, levandoli 
tutti di manó in mano e ponendovi il suo contrario, veggiamo quello che, collá sua 
rimozione ed introduzione del contrario, distrugga piu’ la poesia, perche’ quello 
veramenteci dara’ grande indizio d’essere piu’ proprio e piu’ intrinseco soggetto 
della poesia di tutti gli altri. Sieno, adunque, questi soggatti il falso, il possibile ed il 
credibile. Óra, se leviamo il falso e in sua vece prendiamo il verő, non pre questo si 
distrugge la poesia, poiché gia’ detto ebbiamo ch’ella puo’ stare ancora col verő. 
Questo medesimo si dice del pissibile perché se si intramette in suo luogo nella 
poesia l’impossibile, non per questo viene ella corrotta e guasta se l’impossibile sia 
credibile. Ma se si leva il credibile e che in lüogo di questo vi si metta Г incredibile, 
si distrugge in tutto le natura della poesia; e per contrario, ponendo il credibile, con 
tutto ehe si levi il possibile, si pone nondimeno il sogetto Arisztotelész, Poétika,ico 
come chiaramente ha testimoniato Aristotele nelle infrascritte parole: “perciocché, 
quanto appartiene alia poesia e’ piu’ tosto da eleggere il credibile impossibile ehe 
l’incredibile e possibile. “ Adunque si deve dire ehe fra tutti questi non ci sia il piu’ 
proprio soggatto kella poesia ehe il credible. E tanto piui quanto ch’.egli per sua 
natura contene il verq e il falso, poiché mohé. volte non solamente il vero, ma 
eziandio il falso sorio credibili.” Introduzione. alia Difesa delle “Commedia” di 
Dante. A cura di E. Musacchio e G. Pellegrini. Bologna, 1982
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sőt, mégha olvasta volna, az sem jelenti azt, hogy nem felejtkezik meg 

tökéletesen tartalmáról. De itt talán mégis hatásrój^an szó.

Lássuk a tényeket. Patrizi a Poétika harmadik kötetét, A csodálatos tíz 

könyvét, 1587 áprilisában kezdte írni. Ennek első három könyve a költészet 
alapvető tulajdonságairól, különféle forrásairól szól. Ezek a források és 

tulajdonságok bármely poétikában előfordulhatnának; Patrizi onnan is gyűjti 

őket össze, tudatosan induktív módszert alkalmazva. A gyűjtés végeredménye 

a következő lista: ének, vers, idegenszerű nyelv, édesség, ünnepélyesség, 
tanítás, változatosság, enigma, enthuziazmus, allegória, fájdalom. E lista 

tulajdonképpen két lista73 összevonásával keletkezett, és ettől eltekintve sem 

egységes, hiszen műfaji kategóriáktól kezdve egyszerű jelzőkön át, a 

költeményekben alkalmazható tematikus egységekig mindenféle elemet 
tartalmaz. Pátrizi a harmadik könyvben, amelynek végén az 1587. április 10. 
dátum található, újra felsorolja e tulajdonságokat, és induktív módszere 

logikáját követve megpróbál általánosan érvényes predikátumot találni rájuk, 
úgy hogy ez a predikátum és ez a felsorolás kölcsönösen definiálják egymást: 

ez a predikátum a csodálatos lesz.

„De nem elég e tulajdonságok szerint, amelyeket összegyűjtöttünk, 
elkülöníteni a költőket egyéb íróktól, se azok szerint, amelyeket elrendeztünk, 
ha nem mutatkozik meg még egy bizonyos minőség; olyan amely 
mindegyikben (ti. a tulajdonságokban) közös, mindegyiket átfesti színeivel, s 
hőjével mindet élteti. Amelyre mind, mintegy kútfejükre visszavezetődnek, s 
az egész költészet tőle függ, tőle vesz formát, meg életet. Ezt a tulajdonságot

!
73 A költemény tulajdonságainak listája, illetve a költőt költésre indító okok - az 
arisztotelészi ’imitativ’ hajlam, mint a költészet természetes oka ’ellen-összeszedett - 

listája
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mi a csodálatos nevével jelöljük meg. És csodálatoson mindazt fogjuk érteni, 
ami másokban működik, avagy létrehozza a csodálkozás aktusát.”74

A csodálatosnak a poétika e pontján elég zavarosnak látszó elmélete még nem 

kapcsolódott össze semmilyen más elmélettel: a költészet differencia 

specifikáját kerestük induktív módszerrel, a költészet összes tulajdonságának 

közös vonását megtalálva. A következő két könyv a költő és a csodálatos 

viszonyáról szói, 75s már találunk benne Mazzoni - hivatkozásokat, olvassa 

tehát a május 8-án neki elküldött könyvet. Az írás tempója is lelassul,
- amennyibe az első három fejezethet maximum 10 napra volt szüksége, e két 

könyvet pedig legkorábban április 10-én kezdhette el, s 1587 június 6-án 

fejezte be . Természetesen nagyok sok oka lehet annak, ha egy író 

munkatempója lelassul, de szakmai ellenfele több száz oldalas könyvének 

célzatosan figyelmes végigolvasása is lehet ilyen ok.
A számunkra fontos könyv a következő kettő: a hatodik és a hetedik; ugyanis 

itt a saját fogalmi előmunkálatainak mellőzésével újradefiniálja a csodálatos 

fogalmát:

/

„szükséges, hogy megmagyarázzuk, mi is az a csodálatos. Szubtilis vizsgálat 
alá vesszük lényegét, természetét meg azt, milyen tulajdonságokkal bír, miből

74 Ma e’ non basta Г havere severato da gli altri scritteri per la proprieta’ cotante, 
ehe fúrono da női raccolte, ne’queste tra loro divisate e ordinate, se e’ non sí 
manifesta ancora certa altra qualita’, che a tutte sia commune e tutte del suo color le 
ritinga, e del suó calor le awivi. Álla qualita’ női chiamiamo col nome di mirabile.
E mirabile intendiamo che sia tutto quello che in altrui о muove, od e’ a muovere. 
atto maraviglia.
75 Libro quarto: Come ü poéta é facitore del mirabile; Libro quinto: Come il poétáé 
mirabile facitore. Ez utóbbiban van két dátum: az elején egy szövegközi, június 3, a 

végén: június 6.
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,v.

származik”76

„ezért négy dolgot kell behatóan megvizsgálnunk: szerepelhet-e a hihetetlen a 

költészetben; a hihetetlen lehet-e a csodálatos forrása; helyes-e az a 
megállapítás, hogy a költészet tárgya a hihető csodálatos; és vajon a költő oda
T rn«t /ч 1 Am /\ /\1 ▼ г л к «к А к л г-т < *| /-А*» + n rrf Л 4" л •—»•—г « «"*11 лvau-e loii^uiva a miiciviivz,, inuvcm агл iviaz^uin aunja.

»77

Ehhez a programhoz két dolgot kell hozzáfűznünk.

Az első az, hogy a költészet, és annak esszenciális tulajdonságának forrásaira 

most az összes eddigitől különböző listát kapunk.78 Ez nem áll ugyan direkt 

ellentmondásban azzal, hogy ugyanezt az esszenciális tulajdonságot - amely 

mint később kiderül, egyben a költészet genusa. — Patrizi a költészet egy egész 

más tulajdonságlistájának általános vonásaként kapta meg, de legalábbis 

furcsa, hogy a két (ráadásul egyaránt kimerítőnek tekintett) listának egy közös 

tagja sincs. Ez ugyanis gyakorlatilag azt jelentené, hogy az első fordulóban a 

csodálatos szempontjából akcidentális tulajdonságokból következtettük ki 
meglétét és szerepét: olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy az alma 

gyümölcs, mert fán terem, héja, s magja van, s az almafa önreprodukciójának 

eszköze, de aztán a gyümölcs definíciójában nem szerepelne se a fa, se a mag, 

se az önreprodukció.

76 A manierizmus. 2. kiadás szerk.: Klaniczai Tibor, Gondolat, 1982., 228.0. (Az 
idézett olasz kiadásban: DA, 297.0.)
77 lm. 230-231. (Az olasz kiadásban: DA, 298-99)
78 “Összegyűjtöttük tehát a csodálatosnak valamennyi forrását, amelyeket igen 
tekintélyes írók a fenti módon (ti. egy újabb, az idézet előtt leírt gyűjtésére céloz) 
számunkra megielöltek. Ezek-számban tizenkettő - a következők; nem ismerés, 
mese, újdonság, paradoxon, nagyítás, a szokásostól eltérő, a természet határain 
túllépő, az isteni, a nagyon hasznos, a nagyon pontos, a váratlan és a hirtelen. (A 
manierizmus. 234.0.; az olasz kiadásban: DA, 305.о.)”
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A második dolog, hogy a költőnek a hihetőt (a valószínűt) kell szem előtt 

tartania, sok arisztoteliánus szerzőnél szerepel, többek közt Casteivetrónál is, 

akire Patrizi szintén hivatkozik, s ezek a szerzők .Arisztotelész egy
гп^спролг7Р<5р я1ягияп mind i« VntiV я hibptnt я rcndálatnQQal AmiAAAVtaJ Ш V W V V*4A ЛАДЛАЛЧ* Vk^S/UV Лк/ ЛЪ\/ VU>k V« ллжлл^ W V V« VI/ v 4«»«« »»»Vk/k/V»*« Л. Л^ЛЛЛ

számunkra érdekes. Mazzoni általunk idézett szövegének nem a Patrizi által is 

hivatkozott aspektusa79, hanem az ellentétek - s épp ezek az ellentétek - 

módszere; az, hogy a költészet specifikumát úgy kell meghatározni, hogy a 

hamist, a valószínűt, és a hihetőt ellentéteikkel kell behelyettesíteni a költészet 
definíciójába, amely fogalom felcserélése nonszeszhez vezet, az lesz a 

költészet igazi „anyaga”. Patrizi ugyanis épp ezeket az ellentétpárokat (olyan 

további két ellentétel kiegészítve, amelyek az első „két rend” teóriában 

szerepeinek) nevezi a poétikában „két rendnek”:

„De most már visszatérve a hihető és a hihetetlen lényegére, kijelentjük, hogy 
a dolgoknak egymást követő kettős rendje van, az egyik teljesen hihető, a 
másik teljesen hihetetlen. Az elsőhöz, a hihetőhöz tartozik a szükségszerű, a 
lehetséges, a megtörtént, a valóságos, a valószerű. Valamennyinek 

természetéből folyik, hogy hihető.

Tegyük még ehhez hozzá, hogy a költőnek mint már láttuk is, van egy, a két 

rend - koncepcióba szorosan véve nem tartozó, de vele összefüggő 

kötelezettsége: a költeménv egészének hihetőnek kell lennie, annak ellenére, 
hogy, amint láttuk egyes elemeire ez nem igaz. A hihető tehát bizonyos 

értelemben az őt egyébként tartalmazó lista, a két rend fölé van állítva, ha a

998O

79 vagyis a vita a csodálatos elméletéről
A manierizmus. 240.O. (Az olasz kiad.: DA, 308-309.1) A második rend tagjainak 

felsorolása (a szükségszerűvel ellentétes, lehetetlen, meg nem történt, hamis, 
hamishoz hasonló) egy idézhetetlenül hosszú szövegben található, ezért itt most csak 

a két rendet összefoglaló táblázatra hivatkozom: DA,L7, 3 Ц4 •

80
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csodálatos fogalmában nem is, de a költészet szempontjából kiemelt. Ezt a két 

dolgot tulajdonképpen nem is lenne szabad elválasztania - ehhez mindössze 

annyit tennék hozzá, hogy a költészet anyaga Mazzoni szerint a hihető, ami az 

ő esetében (noha az anyagnak pusztán a „hihetőséggel” való specifikálása elég 

extravagáns) problémamentes, hiszen imitációelmélete ír, nem így Patrizinál. 

Foglaljuk tehát össze a hipotézist.

Patriz.inek volt egy eredeti két rend-teóriája. Ezt a teóriát, olyan módon \

átalakított változatában, amelyet én Mazzoni müvének alapos 

tanulmányozásával hoztam kapcsolatba (mégha nem is tekintem ezt egyetlen 

forráséinak), ő maga a Mazzoni által tárgyalt ’csodálatos’ elméletével 

ütközteti. A csodálatost, mint a költemény esszenciális tulajdonságát és \ 

genuszát, Mazzoni könyvének kézhezvétele előtt egész más módszerrel 

tárgyalja, s ezek az előmunkálatok nem kapcsolódnak a csodálatos későbbi 

definíciójához, amely a két rend teória átalakított változatára épül. Ezenkívül 

a hihető fogalmát bizonyos mértékig a „két rend” fölé állítja ezt a Mazzoninái 

- de nemcsak nála - alapvető fogalmat, s ezt, a költészetelméletének alapvető 

irányultsága ellenére középpontba állítja a DA.7. fejezetében, egyetlen ilyen 

alkalom. 1

itt

4/

Történet és logika

Patrizi poétikai programja az volt, hogy olyan tudományos elméletet hozzon 

létre, amely a gyakorlatra épül (amely praktikusan az irodalomtörténet, azaz a 

költemények meglévő minél teljesebb korpuszának tanulmányozásával lesz
I - -

hozzáférhető), ugyanakkor az így megalapozott építménynek egymásból 

levezethető elméleti szintrendszerből kell állnia.
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...a történelmet véve alapul és a tényeket, valamint a régi költészet gyakorlatát 
feltárva, a gyakorlatból következtetünk majd a valódi célra, a célból a sajátos 
formákra, mindezekből a variációkra és az anyag csoportosítására, ebből az 
ötletekre, az ötletekből a kidolgozásra, a valószerűségre, a az alakzatokra és az 
összes díszítőelemre...81

Ez a módszertan azonban nemigen érvényesül. Megvan külön a történet, s 

költészetelméletének szövegközeli részében megvan a következtetési lánc is E 

szövegközeli elmélet kiindulópontja a topika, amely, mint láttuk, a költemény 

két címterminusához tartozó lehetőség szerint teljes tematikus ajánlás, 
amelynek univerzalitását éppen az adja, hogy a szövegalkotás bármely 

szintjén változatlanul replikálható. Módszertani szempontból az egyes szintek 

egymással is, vele is kapcsolatban állnak, mert mindig az előző szinthez kötik 

őket, hogy kulcsterminusaik - azaz a replikáció kiindulópontjai - az előző 

szinten működő cagione-sor részei. A különáló logikai és történeti
я

komponenst a csodálatos fogalma leime hivetve összekapcsolni, hiszen a 

csodálatos egyfelől a topika ismeretes használatával állítható elő, másfelől 
viszont a költészet történetében kimutatott differencia specifikája a költői 
szövegeknek. Épp az imént láthattuk, mennyire megoldatlan még a poétika e 

központi kategóriája esetében is ez a történeti és a logikai közti átmenet: a 

csodálatos történeti és „logikai” fogalma közt nincs kapcsolat.
A történet és a logika azonban mégsem két tökéletesen független elem 

Patrizinál. Alapjait azonban a poétika már említett technikaibb szemlélete^ 

miatt, vagy inkább vele összefüggésben nem a poétikában találjuk meg: 
ugyanis Patrizi beszéd-felfogásáról, beszéd-mítoszairól van szó. Ezek legjobb

I

Л I

A manierizmus, 196.0
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megfogalmazását retorikájában82 olvashatjuk, s amelyek először is a költészet 
nyelvi megközelítését jelentik, másodszor pedig, ez a nyelvi megközelítés 

egyfajta áltörténeti formát ölt, s ilyen módon csúsztat a topika alá bizonyos 

metafizikát, amely talán megalapozására is alkalmas - biográfiailag 

mindenképpen, hiszen sokkal korábbi annál - értelmezéséhez azonban egész 

biztos elengedhetetlen.
Nézzük meg ezt részletesebben is.

A névtől a szóig

A névtől a szóig egy beszédmítosz, a beomlott föld mítosza segítségével 
fogunk eljutni. Ez Patrizi retorikáról szóló első dialógusában8^ szerepel, és azt 

hja le, hogyan váltották föl a mai, konvencionális jelviszonyon alapuló 

nyelvek a régi, természetes referenciára épülőt. A történet egy aranykori 
állapottól indul, amelyben a szó mintegy reális definícióként a megnevezett 
lényegét mondta ki: az emberek almát beszéltek. Mágikus hatalmuk azonban 

elbizakodottá tette őket, és az ezért járó isteni büntetés nem is maradt el: a 

föld, amely azelőtt üreges volt, azaz sokkal magasabb volt, s az éterrel határos, 
most magába omlott. A kevés túlélő e fizikai katasztrófa pszichikai 
következményeképpen amnéziát élt át; elfelejtette régi, tárgykreáló nyelvet: a 

nyelv és a tudás azonossága elveszett. Az emberek régi hatalmából csupán a 

nyelvi kreáció képessége maradt meg: így alakultak ki a mai nyelvek. Eddig 

tart ez a historizált Kratülosz-mítosz, amelynek címe, „a beomlott föld' talán a 

Platón barlang-hasonlatába foglalt lehetőség megszűntére utal. A költészet

I

82 F. Patrizi, Della Retorica died dialoghi. Ristampa anastatica deU’edizione 
Venezia 1562, a cura di Anna Laura Puíiafito Bleul, Conte ed., Lecce, 1994
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azonban többet birtokol a nyelvi kreáció képességéből, mint a mindennapi 
nyelv: a költészet ugyanis Patrizi szerint részleges anamnézis. Segítségével 

bizonyos mértékig visszajuthatunk a szótól a névig, a szó a vers tartamára 

névvé - természetes jellé - válhat. De hogyan?
Erre a kérdésre már maga a Kratülosz is tartalmaz valamilyen választ. A 

dialógus első felében Szókratész érvelése arra a logikai-metafizikai tételre 

ёрШ, hogy a beszéd igaz, ha létezőről, hamis, ha nemlétezőről szól, 
következésképp annak része, a szó is ekkor igaz vagy hamis. Ez logikai 
szempontból kontraevidensnek tűnik, hiszen az 'Ez az alma piros.' mondat 
lehet igaz, de az 'alma' szó nemigen. A dialógusrész aztán az etimológiára fut 
ki. A név viselőjére vonatkozó állítást rövidít, vagy foglal magába: például 
Theophilosz név azt, hogy ‘viselője, ez és ez az ember kedves az isteneknek’. 
Ez az állítás aztán lehet igaz vagy hamis, attól függően, hogy Théophilosz 

valóban az istenek kedveltje-e. Ha igaz ez az implicit állítás,, a név jólalkotott, 
valódi név, amely kifejezi a megnevezett ideáját. A választ bontsuk egy 

logikai és egy etimológiai részre: a név mint rövidítés referenciális 

szempontból kontextusfuggő, másrészt a név valódi név, ha jólalkotott, és 

ekkor a megnevezett ideájára utal. A válasz logikai komponensét, mint már 

láttuk, Patrizi hosszabb szövegre, versre adaptálja, s ennek az adaptációnak a 

megértéséhez segítséget nyújthat a másik, az etimológiai komponens 

logikaitól külön zajló megváltozása. Ezt bár ismeretes a Sevillai Isidortól 
Petrus Heliason át vezető fejlődése, csak egyetlen ponton, Ficino, Kratülosz- 

argumentumában fogjuk megnézni.
Ficino szerint istenek neveinek, amelyek leginkább megközelítik a természetes

I

83 П Lamberto, owero del parlare.
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jelölést, értelmezésekor így járunk el:

„Itt pedig röviden elmagyarázzuk Apollón nevét. Háromszor is napot jelöl: 
isteni, angyali és égi napot. Az elsőben az intellektusnál magasabb fény. A 
másodikban a látás feletti intellektuális fény. A harmadikban a látható fény. A 
másodikat a platonikusok az első fiának nevezik. A harmadikat mindkettő 
képmásának gondolják. De hogy summázva mondjam, Apollón először az 
isteni és az angyali szubsztancia egyszerűségét jelenti, másodszor erőt, mellyel 
az isten és az angyal a lelket megmossa és megtisztítja az alantasabb 

érzésektől, harmadszor jótéteményt, mellyel a kevésbé jóktól eloldanak,és a 
jobbakkal összekapcsolnak, negyedszer, hogy úgy mondjam, nyilazó erőt (...) 
ötödször mindent kiegyenlítő és zenei ritmusokkal létrehozott 
hatékonyságot.

És így tovább, a három jelölet mindegyikére.

A névadásról így ír:

„84

„Ő (ti. a dialektikus) pedig, aki alkot, elméjével a dolog ideájára gondol, 
melyben benne van a név valódi értelme, s így alkotja a nevet, mely 
valamilyen meghatározott jelentéssel van ellátva. Ez az ideának megfelelő 
értelem és jelentés az igazi név, és ez ugyanarra a dologra vonatkozóan 
ugyanaz marad bármelyik népnél, bármilyen betű anyagába kerül is, hogy 
megkülönböztetve tanítsa, micsoda maga a dolog.

Az ideanyelvre futtatja ki tehát a dolgot, úgy, hogy az ideák nem függenek 

sem a mondattól, mint kontextustól, sem a konkrét nyelvtől sem pedig a 

beszélő szubjektumtól. Az Apolló-példában egyes jelentések az Apollón szó 

naiv görög etimológiájából származnak (pl. ‘apó’: el; iüo’: old; ‘lio’: mos;) és 

bármilyen egyéb nyelvű szövegben megtartják ezt a jelentést, amely csakis a 

„dolog”-tól függ, és csakis konkrét nyelvi spekulációból ismerhető meg. Idáig 

az eljárás a kontextusfüggetlenség fontos különbségétől eltekintve emlékeztet

„85

I
84 Ficino:Kratülosz, vagy A nevek valódi értelme, ford.: Pajorin Klára. Helikon, 
1992, 344. o.
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a Platónéra. Ficino vizsgálódásai azonban elkülönített neveken túl is érvényes 

következtetésekre vezetnek: a nevek jelentése ugyanis olyan struktúra, amely 

saját többszintes voltát bizonyos módon átviszi a szöveg egészére is. amelybe 

illeszkedik.

Az ideának megfelelő névhez (Apolló) három „denotátumot”, azaz ..jelöletet” 

adhatunk meg, három „dolog” (fénytípus) tartozik hozzá, amelyekhez külön- 

külön konnotációcsoport, azaz predikátumegyüttes kapcsolódik.ü6 Láthatjuk, 

hogy az egyes , jeíöíetekhez” kapcsolt konnotációk viszont nem függetlenek 

egymástól: ezek egyazon konnotációs struktúrának az adott jelölethez hangolt 

változatai, a konnotációs struktúra három különböző szinten, három 

pozícióban.

Látható, hogy a bibliai hermeneuíikához hasonló módon keli felfognunk a név 

nemcsak e három szint mögé képzelhető sztori, hanem a három jelölet és a 

hozzájuk kapcsolt további konnotációk szempontjából többféleképp is 

emanatív struktúrájú jelentését: a szintek közti viszony nem logikai, hanem 

képi-szimbolikus. A név három, leképezési céltól függő jelentése egyenként 

független lesz a szöveg kontextusától, amelyben szerepel. Nem a szöveg 

jelentéséből következik a név adott interpretációja, hanem fordítva: három 

stabil jelöletünk van, és ha egyet kiválasztunk közülük, a neki megfelelő

85 Ficino, im. 341.1
vö. a már ismertetett idézetben: “A másodikat a platonikusok az első fiának 

nevezik. A harmadikat mindkettő képmásának gondolják. De hogy summázva 
mondjam, Apollón először az isteni és az ángy ah szubsztancia egyszerűségét jelenti, 
másodszor erőt, mellyel az isten és az angyal a.lelket megmossa és megtisztítja az 
alantasabb érzésektől, harmadszor jótéteményt, mellyel a,kevésbé jóktól 
eloldanak,és a jobbakkal összekapcsolnak, negyedszer, hogy úgy mondjam, nyilazó 
erőt (...) ötödször mindent kiegyenlítő és zenei ritmusokkal létrehozott 
hatékonyságot.

86
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jelentésvariáns közvetítésével (a konnotációs struktúrák homológiája miatt) a 

teljes kontextus jelentését is kijelöljük. Ha egy szövegben az „Apolló” angyali 
napot jelöl, akkor a jelentése (intellektuális fény) kiemeli akontextut alkotó 

szavak egy adott jelentését is, s ugyanígy a másik két esetben is. Ad 

abszurdum az is lehetséges, hogy ugyanabból a szövegből három teljesen 

különböző szöveget kapjunk, egyet istenről, egyet az angyalokról, egyet pedig 

az emberről: a kontextus „névfuggő”. Ez azt jelenti, hogy a név jelentésének 

többszintes volta nem annyira^szöveg többszintes jelentésével jár együtt 
inkább a különböző szintek — tényleges eltérések nélkül -„különböző” 

szövegeket hoznak belőle létre.
Mivel a név helyes volta - amely részben abból áll, hogy kifejezi-e a dolog 

ideáját, részben abból, hogy a megfelelő konnotációs szinten vesszük-e - nem 

ellenőrizhető a kontextusból, nem ellenőrizhető egyáltalán, és jelentésének 

egyidejűleg több eltérő interpretációja is lehetséges. Az 'Apolló' név esetében 

van tradíció, sőt, tradíciók arra, hogy ne egyszerűen görög istent jelentsen, de 

mivel a név jelentése kontextusfűggetlen, az alácsúsztatandó tradíció 

kiválasztása az értelmező dolga lesz.
Patrizi is emanatív struktúrával dolgozik. így ír az általában vett beszédről:

, mint

„mert, hogy a legjobb filozófusok módján okoskodjunk, Isten saját magából 
azaz legegyszerűbb egységéből - teremtette fiát, és az ideák lényegét, előbb az 
elmében, aztán mindezek hasonmását is megteremtett a világiélekben, és a 
testi anyagban is, (...) Másrészt a természetet (...) minden nap létrehozza a 
fémek, a fák és az állatok kicsiny magvaiból. (...) Minden beszélő 
hasonlóképpen tesz, mert fogalmainak kicsiny magvaiból kezd növefcpckjft a 
beszéd...” 8

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jelentés, vagy egy Aév jelentésének

54



struktúrája is az emanáció sorának része legyen, s ezzel bármilyen módon is 

természetes jelviszony alakulnak ki: pusztán arról van szó, hogy a beszéd 

önmagában teremtésjellegű. Az egyes szintek zártak, a köztük lévő analógia a 

(beszéd-) generálás analógiája. Pátrizi így ír a Lamberto-ban, a beszéd 

fogalmának: 88disputációjasorán

„Strozza: Vajon mit jelenthet az a kifejezés, hogy jelentéssel bíró?
Patrizi: Nem tudom.
Strozza:Talán azt, hogy a tagoltan kiejtett emberi szón érteni lehet valamit? 

Patrizi: Talán azt
Strozza: És ez az értett dolog kívül van a szón, vagy pedig azonos vele? 
Patrizi: Nekem úgy tűnik, hogy se nem azonos vele, se pedig rajta kívül nincs. 
Strozza: Hogy mondja ezt?
Patrizi: A szó ugyanis magában hordja a dolgot.
Strozza: Talán úgy érti ezt, hogy ez a szó kő' követ hord magában, és az, 

hogy 'ég' magában hordja az eget?
Pa.: Ezt nem gondolnám. Mert akkor túl nagy hasuknak kellene lenni. ??89

A mindennapi nyelv szavai tehát nem természetesen jelölnek, bár egy nyelvi 
produkció létrehozása az ideák véghezvitte teremtéshez hasonlít. A 

költészetben azonban más a helyzet, ez ugyanúgy kivételezett eset, mint 
Ficinónál az istenek nevei, s ráadásul ugyanúgy az isteni szó alapján. Mivel a 

költészet a nyelvhasználat kitüntetett módja, ezért Patrizi a mindennapi 
nyelvhasználatot tekinti leírásához alapnak, és a költészet másfajta 

referenciális struktúrája is erre épül. Mivel a beszéd és a vers létrejöttét és 

értelmezését Patrizi, mint láttuk, egyazon topika segítségével modellálja, úgy, 
hogy a címterminusok költői konnotációs struktúrája - az istennevekéhez

87 Rime di M Luca Contile, idézi: Bolzoni, (1980), 83.о ~
A vitatott fogalom: a beszéd az ember tagolt, jelentéssel bíró hangja. 
Koltay-Kastner, (1970), 319.0.
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hasonlóan - megfordítja a szöveg jelentésstruktúráját, amennyiben a 

címterminusok konnotációs rendszere, azaz eg}' konnotációs rendszer jelöli ki
a H^ntntátiírnoVp^ (япг\(*]\тс>1г nv^b^ fprmpc7PtiV^ ic Y\ár riprnKA. N4.VAAI.U bMi.UÍJlxV/AVUC ^UlXiVA J VXV. V^VUVkl/Vll JLXjr VX » A IWllUVüAíVlUVlV AU tVAAVUAVAl.^ A/U* AAVAAA

biztos, hogy Patrizi számára is azok voltak, hiszen ő, mint láttuk, valóságos 

régen embernek tekintette Apollót) s ezzel módosítja a költemény szavainak 

jelentését is. Azt mondhatjuk, hogy Patrizi a Ficino által alkalmazott, a jelölést 

a mindennani-konvencionális ielviszonvtól eltérítő eliárást univerzalizália a
A mi J mi mi

topika segítségével: egy, az etimológiai névinterpretációban kialakult 

eljárásból kiejti a tulajdonképpeni etimológiát, és a topikában rögzített, s ezzel 

interszubjektívnek megtartott címterminusok által aktivált konnotációs 

rendszerrel pótolja.

Ezen a ponton két kérdés is felmerülhet: először is, hogy mi köze mindennek 

a logika és a történet közti közvetítéshez, másfelől, hogy miben különbözik ez 

az eset Ficino Apolló-példájától, hiszen a jelentésstruktúrába ott beléptetett 

tradíció is felfogható nyelvi entitásként. Kezdjük az utóbbi kérdéssel: először 

is abban, hogy ott egyetlen szó jelentéséről van szó, egy tényleges 

tulajdonnévéről, és abban is, hogy ez a név nem kontextusfuggő: ha 

jelentészinteí, vagy ahogy ő (középkoriasán) nevezi, pozíciót váltunk, vele 

megy az egész szöveg jelentése, az egész kontextus változik attól függően, 

hogy a nevet első, második, vagy harmadik pozíció szerint vesszük. Ez azt 

jelenti, hogy' a szövegben a névnek egyszerre csak egy jelentése 

aktualizálódik, s így' természetesen nincs lehetőség arra, hogy' az egyes 

jelentések egymáshoz kapcsoltságából akár természetes jelölésként is 

respektálható autoreferenciális viszony jöjjön létre a szöveg egészének
I . -

tekinetében. Emlékezzünk vissza Patrizi Apolló-himnusz példájára: mondjuk, 

a „hattyú” szó ott egész másképp működik. A vers kontextusában kétféleképp

I
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ás kétféle dolgot jelöl: természeti tárgyat konvencionális jelölésmóddal, és 

ezen keresztül, a szó mitológiai kapcsolatrendszerét „természetes” módon. A 

második jelölést nem azért tekinthetjük természetesnek, mintha naturaliter az 

volna, s Patrizi egyfajta „mennyei retorikát” varázsnyelvet óhajtana általa 

hirdetni, esetleg megvalósítani; Patrizi érdeme éppen az, hogy az unalmasan 

holdkóros természetesnyelv-elméletekkel ellentétben, amelyekben „túl nagy 

hasa” van a szónak, ésszerűen és továbbgondolhatóan kezeli a természetes 

nyelv fogalmát. Van nála is efféle természetes jelviszony, amelyet a mitikus 

múltba helyez, s van egy költői természetes jelviszony, amely attól 
természetes, hogy a jelölő és a jelölt (ez utóbbi alatt most konnotáció és 

denotáció együttesét értjük) egybeesik, azaz, strukturális pontossággal, a szó 

első pozícióbeli jelöltje lesz a jele a második pozícióbeli jelöltnek.
S éppen ebből adódik egy további eltérés Ficino elméletéhez képest: ez a 

jelentés feltételezi ugyanis, mint megértésének és versbe-léptetésének 

kritériumát, a normál-konvencionális jelöletet: tudni kell, a madár mely 

„tulajdonsága” alapján tartozik a címterminushoz. Ahhoz pedig épp elég 

„nagy hasa” van szónak, hogy maga - összes lehetséges predikatív viszonnyal 
együtt, amelyben szerepelhet - beleféljen. Ez akkor is így lenne, ha 

tulajdonnévvel, mondjuk a versben szereplő Homérosz szóval lenne dolgunk, 
amelyet, ha nem ismernénk el valamikori külvilágbeli jelöletét, vagyis a 

normál jelentését, nem tudnánk Apolló cag/o«e-sorában, a második 

kontextusban sem pozícionálni. Ficino Apollója esetében a dolog 

természeténél fogva nincs meg ez a mindennapi nyelvre épülő, stabil szint: 
egyrészt az eljárás nem alkalmazható minden szóra, másrészt a neveknek

I
nincs köznyelvi Jelentésük”: épp ezt az űrt használja ki az elmélet, mikor 

mint a Theophil-példából láttuk, a név bizonyos „konnotátumai” - a név egyes
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róla prédikálható összetevői - összességének tekinti a denotátumot (mikor az 

ember ilyen-olyan voltától függetlenül azt állítja róla, hogy az isteneknek 

kedves). Ha tehát nevet veszünk más „pozícióban”, az denotátumcsereként 
hat, ezért nincs a szövegben e Jelentéseknek” közös játéktere (nincs egyetlen 

konnotációs struktúra): nincs ugyanis fix konvencionális-mindennapi jelentés, 
amely aztán jelölővé válna. így hiába van két nyelvi entitásunk, nem a köztük 

levő kapcsolat számít: a szónak nincs meg a két, egymásra utaló referenciája, 
amelyek lehetnek külön-külön akár konvencionálisak is, de egymáshoz való 

viszonyuk nem az.

S most téljünk vissza e fejezet kérdéséhez. A beomlott föld mítosza a történet, 
vagy áltörténet felől teremt bizonyos kapcsolatot: abban az értelemben, hogy 

történetként adja elő a Kratüloszban megjelenő két argumentativ irányt, a 

jelviszony kétféle interpretációs lehetőségét, s hermetikusan értelmezve a 

költészetet, e kettő közé utalja. Elemzésünkkel azt kívántuk megmutatni, 
hogyan gondolja el Patrizi Ficino istennév-értelmezése mintájára mindezt a 

költők gyakorlatában, s hogyan építi be elméletébe ezt az etimológiai alapon 

nyugvó értelmezést. Az etimológiai sémát, amelyet Patrizi egyik alapvető 

mintájának tekintek, ugyanúgy történeti-kultúrtörténeti pretextus- 

transzporterként értelmezem, mint Patrizi saját topikus sémáját, s mint ilyet 
tartom közvetítőnek logikai alapú elmélete és irodalomtörténete, illetve a 

történeti megalapozottságra vonatkozó deklarációi közt. Ugyanez a 

„hermetikus” mítosz ugyanis nemcsak Patrizi logikai elméletét értelmezi,
I

hanem indukciósbázis-képzését, irodalomtörténeti anyaggyűjtése elvét is, hisz 

a történet természetesen nem alapozza meg önmagát, s a kánonképzés sem
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működik nem-történeti alap nélkül; Patrizi elméletének nem-történeti alapja 

pedig az, hogy a mindennapi beszéd konvencionális nyelv, a költészet 
ellenben valamely teljes természetes nyelv maradványaként motivált elemeket 
hasznosít, s ezzel összefüggésben (s a hermetikus tradícióval összhangban) 

tekinti a történeti részben első költeményeknek az orákulumokat (az istenek 

megvalósuló szózatainak visszhangját), vagy tekinti az első hús-vér görög 

költőnőknek a múzsákat (akik egy másik variációja szerint Osisris hadi 

énekes-osztagának tagjai), s ezért racionalizálhatja Apollót is mint 
Musagetészt, mint hajdanvolt karvezetőt-90
E kérdés összegzésként azt mondhatjuk, hogy a logika és a történet ugyan 

nem kapcsolódik össze Patrizinál valamilyeiymegalapozási viszonyban, van 

azonban egy közös alapjuk, Patrizi mítoszai, amelyek tehát meglehetősen 

platóm szerepet j átszanak.

KÖVETKEZTETÉSEK

Patrizi valóban megpróbálta lecserélni Arisztotelész kategóriarendszerét: az
^ imitációjíielyére különböző teoretikus pozícióiba különböző, de a topika

analóg használatán keresztül szorosan párhuzamba állított fogalmakat állított. 
Ilyenformán a csodálatos került az „imitátum” értelemben vett imitáció 

helyébe, a fikcionálás a cselekvés értelemben vett imitáció helyébe, amely 

valóságos és fiktív téma esetén egyaránt érvényes, s Patrizi az utolsó 

kötetekben ugyanúgy megpróbálkozik egy általa lényeginek elismert 
alapkategóriákból levezetett új műfaji rendszerezéssel, mint később Schiller a 

Naiv és szentimentális költészetről utolsó harmadában^ Véleményem szerint

90 Dl, Origini e progressi dellapoesia, 13.o.
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л/ az о ezek elméletének is ezek a legérdektelenebb részei: poétikájának

alapvetően nincs szüksége műfajokra, vagy költészetkategóriákra, mert azon a 

szinten, ahol artikulálódik, a költészet is, ő maga is valóban univerzális.
Patrizi egyszerűen nem gondolkodik műfajokban, annak ellenére, hogy 

formálisan a poétikájának több mint egyharmada műfaj leírásokból áll. 
Elmélete szerint az epikus és . a lírai művek ugyanúgy épülnek föl - bár vannak 

a költemények hosszából adódóan nyilvánvalóan felmerülő technikai 
problémák, ezekkel azonban ő külön nem foglalkozik, hanem arra utal, hogy a 

topika használatával megoldhatóak.
Patrizi költői szövegben gondolkodik - de itt véget ér a modemitása. Ő 

ugyanis nem a szövegben gondolkodás kedvéért teszi ezt, hanem 

nyilvánvalóan azért, hogy azt minél áttetszőbbé tegye, mert valami olyasmit 
keres mögötte, amit nyelvi úton'már ő sem tart teljesen elérhetőnek, de nincs 

más út.

I
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II. A PASTOR FIDO-VITA: EGY NEM-

ARISZTOTELÉSZ! MŰFAJ VITÁJA

A Guarini drámájához kapcsolódó vita egyrészt a 16. század műfaji vitáinak 

sorába illeszkedik, másrészt pedig abba a tágabb problémakörbe is, amely az 

antik és modern vitája néven ismeretes. Mindkét minőségében kiemelt szerepet 

tulajdoníthatunk neki: a 16. századi műfaji viták fő pontjai itt rajzolódnak ki 

legtisztább formájukban, s az érvek mindkét oldalró! az antik és modern francia 

vitájában megjelenő érveket prefigurálják. Ebben a tanulmányban azt a kérdést 

járjuk körül, hogy miért éppen a pásztordráma körüli vita játszhatott iiyen szerepet.

TÉMA ÉS MŰFAJ

a, A téma

A pásztori téma jól meghatározható attribútomokkal rendelkező, hosszú múltra 

visszaménő téma, amely kellékeinek meghatározottsága ellenére, bizonyos 

áthangolásokkal, de azért jól felismerhetően számos műfaj keretében előfordul. 

Válságjelenségnek szokás ezt tartani, mint a városias kultúrákban megjelenő 

vágyat a természet és az emberi természet, vagyis az erkölcsök régi tisztasága 

után - ennek ellenére olyan korszakokban is előkerül, amelyeket egyébként nem 

szokás válságkorszaknak gondolni.

Először is Theokritosz és Vergilius eklogáiban, amelyek párbeszédes formájukkal 

ha nem is állítanak, mindenesetre jeleznek bizonyos műnemközöttiséget. Aztán, a 

görög regényben, például Longosz Daphnisz és Khioéyában, ahol a téma teljesen 

aláveti magát a görög regény konvencióinak, amely konvenciók, például a 

felismerések, fordulatok éok rokon vonást mutatnak az arisztotelészi tragédia 

cselekményalkotási szabályaival, kivéve természetesen a véget, amely nem a

61



tragédiához, hanem a - középkori módon értett - komédiához hasonlít. A 

középkori pastorefle is, a lovag és a vonakodó pásztorlány vitájával, ebbe a 

sorozatba tartozik, amelyet majd a későreneszánsz pászíordrámák, aztán - és 

végül - rokokó pásztorjátékéi és kellemdús balettjei folytatnak, és fejeznek be, s 

amelynek olyan távoli elágazásai is lehetnek, mint például a Szerb Antal áitai
гол0п\/ос e*-yír*r»-u,,iU'ór»4-” \/onwio Ьит/-ч-ч\íac rrvór+áUin r*-i/’i-foi\soworólr+ b'loc*o-ri-fil<'ól+„ I \y Go ^uiiiiuiNWMi , vCSyjr«o UU.UI \y wo hivuuim^ iiiwiüji\wv^iuiu\um ixiuooLiímcm

Vihar.

Azt mondhatjuk tehát, hogy ez a téma - amelyet némi rokokón túii 

anakronizmussal úgy foglalhatunk össze, mint ártatlan, érintetlen és egyszerű 

Természet ölén élő egyszerű, érintetlen és ártatlan emberek történetét, kedves, 

mesterkéletlen érzelmeikkel, amelyeket csak a külső körülmények zavarhatnak 

meg, társadalmi konvenciótól mentes társas érintkezésükkel, bölcs és nemes 

beszédükkel együtt - a lírától a regényig, regénytói a drámáig minden műfajhoz 

alkalmazkodott a téma több évezredes története során. Természetesen a téma ás 

a műfaj kapcsolata sosem direkt determináció, számos egyéb téma is van, amely 

többféle műfajban, vagy akár mindben is megjelenhet. Amit itt mondani akarunk 

mindössze annyi, hogy a pásztori téma története azt mutatja, hogy az bármely 

műfajban megjelenhet a maga teljesen kötött apparátusával és cselekmény- 

konstellációjával, 5 sok esetben ugyanazzal a helyszínnel, azonos nevű 

szereplőkkel együtt. Sőt, a szereplők nevére készített egyazon szójátékokkal is. 

Ebben a vonatkozásban persze Horatiustól Berzsenyiig a szerelmes versekhez 

hasonlóan alakul, bár figyelemreméltó, hogy más műfaj nemigen veszi át a lírától 

■ ezt a konvenciót. Esetleg a komédiák alantas-szolga szereplői - ám nem a 

főszereplői jönnének számításba, akik szintén szintén gyakran állandók: de itt 

egyetlen műfajról van szó, ahol a konvenció nyilván a commedia dell'aríe-bői ered. 

Kasoritóan átfogó és erősen összetartozó konstellációt talán csak a 

lovagregényekben illetve a pikareszk regényekben találunk. Az udvari szerelem, 

mint eszmekor ráadásul sok műfajban meg is jelent, bár mint bizonyos irodalmi 

konvenciórendszerrel egybekötött jelenség korlátozott időszakban, s például a 

drámában nem. Sőt, minthogy a műfajok egy részének körvonalai nem éppen 

szilárdak, gyakran épp az udvari szerelem jegyeinek megléte vagy meg-nem-léte.
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illetve milyensége alapján lehet klasszifikálni a verseket. Ám az udvari szerelem 

versekben tükröződő konvenció-apparátusát nem olyan nehéz összetéveszteni a 

korszak bizonyos vallásos verseiével.

Ha tehát a pásztortéma minden műfajban előfordul, az bizonyos mértékig 

magyarázza, hogy miért jelent meg a drámában is, s azt is, hogy miért épp a 

pásztordráma körül alakult ki az Arisztotelész-kommentátorok 16. századának 

egyik legnagyobb műfaji vitája, de csak részben, mert a kérdésnek és 

müfajelméleti okai is vannak. Mielőtt ezekre rátérnénk, nézzük át röviden a 16. 

századi pásztordrámákat.
Jellemző módon az a két mű, amely konfigurálta a század Árkádiáját, vagyis 

Boiardo Pastoraléja illetve Sanazzaro Arcadiája nem is drámai formájú: két 

eclogasorozatról van szó, amelyet az előbbiben verses, az utóbbiban prózai 

formájú narratív részek kötnek össze. Ez egyfelől kissé vida-szerűvé teszi a 

dolgot, másfelől utal a téma aktuális eredetére, az antik eclogákra. Ez a megoldás 

tehát még expliciten, formájában is jelzi a műfaj keverék-voltát, nem-drámai 

eredetét, azt, hogy kialakulásának folyamata van, a műfaj mint olyan nem örök - 

és egyben indokolja Denores Pastor Fido kapcsán elhangzó, s ennek kapcsán 

nehezen érthető későbbi észrevételét, amely szerint az csupán megnyújtott 

ecloga. Ha felsorolásszerűen áttekintjük a jelentősebb drámai formájú 

pásztortörténeteket, egymásutánjuk a következőképpen alakul: Poliziano Orfeoja 

kezdi a sort, 1480-ban, aztán Ruzzante 1521-es Pastoraléja, amely máris 

ironikusan kezeli a műfajt, Giraldi Egleje 1545-ben, Beccari Sacrificióia 1555-ben, 

Tasso Amintá\a 1573-ban jött létre, s ezt követte , Ongaró A/ceoja majd a Pastor 

Fido. A sort lehetne még folytatni vagy bővíteni, de a kép összegezhető, 

mégpedig olyan módon, hogy az Aminta (amely tematikusán kicsit úgy prefigurálja 

a későbbi darabokat, mint annak előtte az Amadis de Gaula az Amadis-regények 

özönét) előtti és utáni darabokra osztjuk: az Alceo pédául az Aminta elegáns 

plágiuma (hosszú ideig „Fürdőző Aminta" címen is ismerik), s a Pastor Fido 

szintén sok szállal kapcsolódik a Tasso-darabhoz. E felsorolásban emljtsük meg 

Csokonai Csókok c. pásztorregényét is, amely jelentős részében a Pastor Fido 

elegáns prózafordítása; ahol csak abban csókról esik szó.
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b, A műfaj

E darabok műfaja pásztordráma, illetve tragikomédia (tragikomédia tágabb 

kategória, de minthogy a korban idesorolt darabok többnyire pásztordrámák, 

gyakorlati szempontból egyenértékű ez a két meghatározás) Ez az egyszerű 

meghatározás azonban máris tucatnyi problémát vet föl, amelyek a művek 

műfajától a műfajiság mint olyan felé vezetnek.

Ennek első és leginkább alapvető oka a műfaj nem-arisztoteliánus jellege, vagy 

pontosabban - hisz úgy a létjogosultsága mellett, mint ellene érvelők 

Arisztotelészre hivatkoznak - az a tény, hogy a Poétika klasszifikációs sémájában 

nem szerepel. A vita tulajdonképpen akörül folyik, hogy beilleszthető-e ebbe a 

sémába, vagy sem - és az ezzel kapcsolatos érvek egyik oldalon sem mindig 

arisztotelészi indíttatásúak. Mégis, a kettős műfaji megjelölés mögött látszik a 

szándék, hogy a pásztordrámát elhelyezzék valahova az arisztotelészi 

rendszerhez képest: a pásztordráma úgyszólván természetes név, illik a darabra, 

de nem illik a rendszerbe; ellenben a tragikomédiával, amely a középfajú dráma 

középkorias elnevezéseként hat, megneveznek valamit a darabon is (hogy ti. a 

cselekményszálak együttese kezdettől végig hol vidám, hol szomorú), s e névvel 

egyúttal kijelölik - vitatható és vitatott - helyét a rendszerben.

A VITA

A vita tulajdonképpen Salviati 1586 októberében írt levelével, illetve 

széljegyzeteivel kezdődött - ezt Guarini röviddel a darab befejezése után kapta 

kézhez. Egyéb, a cselekmény karakterére (összetett cselekmény Arisztotelészi 

értelemben is, s mint több szálon futó cselekmény is), a benne található 

inkonzisztenciákra, a deüs ex machina jellegű zárlatra tett kritikai megjegyzések 

mellett leíródik - az előadhatóság lehetőségeinek mérlegelésekor - hogy nincs
I
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példa ilyen műfajú költeményre („di questa specie di poéma non c’^esemlo”91). 

Azonban a komolyabb, immár teoretikus jellegű vita Denores szintén 1586-ban 

íródott Discorso intomo ä quei príncipii, cause, et accrescimenti c. írásával 

kezdődik, amelynek utolsó része a pásztordráma és a tragikomédia elleni 

támadás. Ebben Guarinit nem is említi személy szerint, csak úgy általánosságban 

ír azokról, akik az eclogát manapság a komédia és a tragédia terjedelmére 

nyújtják meg, s ezzel három a a költészetben érvényesülő négy alapelv, a morális 

hasznosság, az általános hangnem és stílus, a szerkesztés és a nyelv szabályai 

ellen is vétkeznek. A pásztordrámának (az eclogával is ez a helyzet) ugyanis nincs 

semmi morális - a közjóhoz kötődő - haszna, s nincs is helyük a jólrendezett 

államban. A pásztori erkölcsöt a városlakók nem tudják utánozni, például mert a 

pásztorok közt nincsnek társadalmi különbségek. A szereplők egyébként is 

merőben valószínűtlenek, mert sem nem bűnösek, sem nem nevetségesek - 

vagyis sem a tragédia, sem a komédia műfajspecifikus valószínűségének, a hozzá 

tartozó decorumnak nem felelnek meg. S minthogy ilyenek, egyik műfaj morális 

célját sem érheti el, hiszen ha bűntelen bűnhődnek, az undok igazságtalanság 

volna, szerencsés végkifejlet esetén viszont arra ösztönzik a városlakókat, hogy
mondja Denores friss, közel pásztori bajjaj}Azt semköltözzenek vidékre

mondhatjuk, hogy az ilyen darabok a két műfaj ötvözéséből származnának, mert 

két műfaj keveredése lehetetlen. Az utánzó (a költő) nem tud kétfélét utánozni 

(Platón), kettős cselekmény alkalmazása helytelen, a két költemény sajátos 

időtartama összeegyeztethetetlen, a szereplők (a szaloncsevegő pásztorók) a

keveredés miatt valószínűtlenné válnak , s a stílus a fennkölt és a köznapi sem 

keverhető.

Ugyanezt állítja a Delle differenze poetiche egy odavetett megjegyzésében az 

Aminta írója, Tasso is, megtoldva azzal, hogy ha Arisztotelész értelmében megvan 

a logikai lehetőség a tragikomédiára, a komitragédiára is meg kell lennie, ez pedig 

nem is próbál létrejönni.

t

91 Giudizio e Annotazioni sül Pastor Fido , in. Prose inedite, (Manzoni 
gondozásában, Bologna, 1873), 91. o.
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Guarini válasza, az anonim II Verrato, owero difesa di quanto ha scritto M.

Giason Denores contra le tragicomedie, et le pastorali in un suo discorso di 

poesia, 1588-ban jelent meg. A szöveg a következő premisszákra épül. 

Arisztotelész a Poétikában nem ír elő morális célt a költészet számára: a Poétikát 

nem kell összekeverni a Politikával, 

költészet gazdagodása, kívánatosak. Lehetségesek mégpedig azért, mert külön 

kell kezelni a költészet univerzális szabályait, mint például az imitáció, a 

valószínűség, a vers, a decorum szabályai, és az egyes műfajok egyedi 

szabályait, amelyek - szemben az univerzális szabályokkal - megváltozhatnak, s 

ezáltal új műfajok alakulhatnak ki. Kívánatosak azért is, mert a költészetet a 

közönség (a világszínház) változásaihoz adaptálni kell, konkrétan: az antik 

tragédia korához képest más a morál, a szokás, a mentalitás, ezért annak 

szabályai szerint írt művek ma már nem gyönyörködtetnek, s ugyancsak e 

változás, a finomodás, a keresztény morál megjelenése miatt a morális célt sem 

érik el. Ez ráadásul meg is változott: az indulatokat nem kiváltani és megszüntetni, 

pusztán mérsékelni és temperálni kell már. Az antik tragédia tehát sem nem 

gyönyörködtet, sem nem tanít, a kortárs komédia alantas a tanításhoz, ám a 

tragikomédia mindkét célt képes betölteni.

E premisszákból kiindulva aztán bizonyítja, hogy pásztordráma művészileg is 

elfogadható. A két külön műfaj először is keverhető, mert a keverék megfelelhet a 

költészet általános céljának, s az eredmény, ha a költő az univerzális szabályokat 

betartja, éppúgy jó költemény lehet, mint bármely más, esetleg vadonatúj műfaj 

esetén. Nincs például semmilyen univerzális szabály, amely előírná, hogy egy mű 

szereplőinek azonos társadalmi kategóriába kell tartozniuk, vagy hogy egy 

cselekményes műfajnak csak egyszálú cselekményt szabad alkalmaznia. A 

stílustisztaság követelménye pedig csakis a teoretikusok ügye, akiknek egyébként 

mindig a költői gyakorlatot kell követniük.

Nem késik persze Denores válasza sem: 1590 februárjában jelenik meg Apologia 

contra l’auttordel Verrato címen, ám inkább csak megismétli előző írása érveit, 

vagyis, hogy ha a tragikomédia legitim műfaj volna, Arisztotélész tárgyalta volna; 

hogy a költészet tanító célzatú, s a városi ember з pásztoroktól nem tudhat

^/Új műfajok lehetségesek, sőt, mint a
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tanulni; hogy a pásztordráma művészi szempontból monstrum, rossz keverék; az 

elmélet pedig preskriptív érvényű a gyakorlat számára, (tehát ragaszkodik ahhoz a 

sémához, hogy ha a költészet tanít, tehát a morálfilozófia keretei közt elhelyezhető 

tudomány, akkor természetesen úgy kell viselkednie, mint a tudományoknak, 

sajátos tárggyal, saját tárgyalási móddal kell rendelkeznie, s belső tagolásának is. 

ilyen módon kell alakulnia. Amint a természetfilozófián belül szintén külön területe 

van például az állatoknak és az ásványoknak, a földi és az égi mechnanikának és 

nem iehet őket öszekeverve tárgyalni.

A második Verrate (II Verrate secondo ovvero Attizzato academico ferrarese in 

difesa di Paster Fido) í 593-ban jelenik meg. Ebben Guarini elfogadva vitapartnere 

diszciplináris megközelítési módját, kiemeli, hogy a retorika, a költészet és a 

politika különböző területet alkotnak, s egy diskurzus (itt a költészet) nem 

rendelhető alá egyszerre több kategóriának (itt a politikának és a retorikának), 

amelyek sajátos megközelítési móddal rendelkeznek akkor is, ha épp ugyanarról a 

tárgyról van szó (vö. például az érzelmek elméletét az etikában és a retorikában). 

Az egyetlen analógia köztük, hogy egyformán megsértik az elméleti szabályokat, 

amelyek helyett autoritásként a közönség igényeit kell tekinteni. Az új műfajban 

alkalmazott nyelvre nézve elegendő az a szabály, amit Arisztotelész a Poétika 

1458a-ban ad meg. („A nyelv kiválósága abban nyilvánul meg, hogy világos, de 

nem közönséges”, és folyt.)
Ezután (1598) kapcsolódik a vitába Ingegneri, Della poesia rappresentativa, del 

modo di rappresentare favole sceniche című írásával, amely nem tartozik 

szigorúan a vita teoretikus vonalához, lévén inkább egyfajta rendezőknek íródott 

instrukciósor arról, hogyan kell az ilyen műveket (is) színpadra állítani. (Ebből a 

gyakorlatias nézőponbó! a pásztorjátéknak van egy vadonatúj előnye: nagyon 

olcsóak ugyanis a kellékei, s ezzel az előadás egésze is.) Egyébként Ingegneri két 

szempontból, a valószínűség betartása és a közönség fizikai kényelme szerint ítél, 

s ezért 12-re kívánja korlátozni a szereplők számát (a megjegyezhetőség miatt), 4- 

5 órára az előadás hosszát, előnyben részesítené a pásztprdrámában a közjáték 

alkalmazását (segít a darabtagolás érzékelésében), a kórust csak a tragédiára 

korlátozza (valószínűtlen, hogy magánembereket nagy csoport ember kísérjen és
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kommentáljon).

Ezt követően Malacreta (Considerazioni sopra il Pastor Fido, 1600) történeti 
hűséggel kapcsolatos álláspontja vált ki még vitát: szerinte ugyanis Árkádiának 

olyannak kell lennie, amint azt Sannazaro leírta: ha egy költő felhasználja ezt a 

környezetet, szereplőket stb., akkor történeti ténynek kell tekintenie a már 

meglévő leírásokat, illetve a decorum tiszteletben tartásával írhat hozzá új 

történetet. (Egyfajta sorozat-elv ez, mint a modem serial, v szappanopera 

működési elve) Enéiküi a történeti megalapozottság nélkül például a Pastor Fido is 

rossz mű. Ezt cáfolja majd aztán Paolo Beni, s a vita folytatódik még, Pescetti, 

stb. hozzászólásaival, de új fejlemény már nemigen merül föl.

Úgy összegezhetjük a vitát, hogy az alapvetően a műfaj fogalma körül folyik, s a 

század más műfaji vitái esetében ez a kérdés kevésbé élesen vetődött fel. A 

romanzoról vagyis Tassóról és Ariostóról folyó vitában arról volt szó, hogy az adott 

típusú költemény belefér-e a műfaj (az eposz) keretei közé, vagy olyan mértékben 

eltér tőle, hogy a költemény (a vitában résztvevő adott szerző véleménye szerint) 

rossz vagy pedig új műfajú költeménnyé válik. Ebben a vitában is felvetődött tehát 

az új műfaj lehetőségének problémája, azonban az Ariosto ellen vitába szállók, 

vagyis az antik oldalhoz tartozók elintézhették a kérdést teoretikus állásfoglalás 

nélkül is, pusztán azzal, hogy az Orlando Furioso rossz eposz. A pásztordráma- 

vita esetében viszont más a helyzet, mert a műfaj klasszifikációs lehetősége eleve 

összetett, a kérdés így nem az, hogy egy műfaj alá sorolható-e vagy sem, hanem 

hogy két műfaj és ez a két műfaj keverhető-e, és az ezügyben adható érvelés 

mindkét oldalon a műfaj mibenlétét állítja a középpontba. (Mindez persze nem 

jelenti azt, hogy egyes érvek ne térnének vissza.)

Tehát, azt állítjuk, hogy a vita a műfaj fogalmáról szól. Nos, ezt a kérdést rövid 

ismertetőnk után úgy összegezhetjük, hogy akik a pásztordráma, később pedig 

konkrétan a Pastor Fido ellen érvelnek, úgy gondolják, hogy a műfajok a 

természetes fajokhoz hasonlítanak, vitapartnereik viszont sokkal inkább 
társadalmi intézménynek tekintik a műfajt. AjTeís^csoporlj azt gondolja, hogy-az 

adott művészi „genus” szubsztanciája és járulékos vonásai egyaránt állandóak és 

kötöttek, hogy minden műfajnak megvan a maga specifikus anyaga, konstrukciós
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módja, szereplőgárdája (társadalmi réteg szerint) és stílusa. Ez meglehetősen 

középkorias, a retorikai stílusnemekre, Diomédészre, Donatusra, sőt, a „Vergilius 

kerekének” felfogására visszamenő nézet, amelyet természetesen támogat 

Arisztotelész Poétikájának elején levő beosztás is (ez, vagy Platón nagyon 

hasonló ÁllambeW felosztása számos követhetetlen közvetítésen keresztül akár 
előbbieknek is forrása lehetett).. A itnási^fél ezzel szemben nem a „fajból”, nem a 

műfaj ideájának hiánytalan aktualizálandóságából indul ki, hanem a közönség 

igényeiből, amelyhez egy korszak műfajállományának igazodnia kell. E csoportnak 

van stratégiája a műfaji szabályok változásának teoretikus kezelésére is: eszerint 

kétféle szabály van, az univerzális szabályok biztosítják a műfaj állandóságát, a 

szabályok másik csoportja ellenben változhat, alkalmazkodhat a körülményekhez. 

Ez a közönségigény legitimálhatja a műfajt, s ezzel együtt bizonyos tematikát is - 

nem mintha az automatikusan következne a műfajból, hanem mint ami az adott 

korszakban különösképpen alkalmas a költészet általános céljának 

megvalósítására.

S ezen a ponton látnunk kell, hogy e csoport gondolatmenete Patrizi műfajról való 

gondolkodásával is erősen konvergál. Annak ellenére, hogy a pásztordráma védői 

az imitációt tartják a legalapvetőbb univerzális szabálynak, sem ez, sem pedig 

egyéb univerzális szabályaik nem műfajspecifikusak

III. Appendix: A Hű Pásztor

PROLÓGUS 
(Alfeo, folyó Árkádiában)

Ha mert régi, s tán 
elfeledett, el se hitt mese, 
a szerelmes folyó híre .nem jutott el ide 
halljatok csodát: 
a föld legmélyebb gyomrát 
járta meg ő (ó, Ámor ereje), 
amint vonakodó, szökő 
hullámokat követett:

I
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a szeretett Arethusát; 
s az Etna tömbje alatt ment el, 
ahol a vad óriás, nem tudom,

' viilámsújtoti-e, vagy sújtó, remeg, 
s az ellenséges ég ellen haragban ég; 
s átszelte a tengert.
Ha már hallottátok a történetet,
oly bizonyítékot láttok, hogy nem hinnetek
nem szabad: én vagyok e folyó.
S hogy elhagytam régi medremet,
az ismeretlen tengeren vizem elkeveredett
a folyók nagy királyának92 vizével,
s most itt vagyok,
s örömmel látom e földön újra
mily szép, s szabad volt
hajdan régi földem (most lepusztult, szolga)
ahonnan eredek.
ő, kedves anyai
Fiad fölismer, Árkádiái
Ismerd föl te is kedves,
nálad már nem kevébé híres Alfeód.
Ugyanaz e vidék, mi egykor oly fényes volt,
s ezek az erdők
hol állt az ősi nemesség, s eldőlt.
Úgy hiszem, az aranykor a vasvilág 
e sarkában húzta meg magát, 
hogy megszökött az álnok emberektől.
Itt széparányú, máshol nem látott
irigység nélküli szabadság virágzott;
fegyvertelen béke,
s édes, nem is őrzött biztonság
közt Fegyvertelen népe
köré falat vont az ártatlanság, s erény;
s még áthatolhatatlanabbul
mint a lelkes kövek,
melyekből a lantos emelte nagy Théba falát. 
S mikor Görögország sok háborúban, 
harcokban zsibongott, s Árkádia 
másoknak fegyverzett harcosokat, 
ez az egy boldog vidék,

Л *тл 14 Л /J />1/ci d^CHi mci icuciN
sosem hallott

I

92 a Pó. Alfeo a Dora Riparia és a Pó találkozásáig jutott el, vagyis Torinóig, ahol a Pastor Fido-t 
Carlo Emanuele, és Katalin, П. Fülöp lánya esküvőjén akarták bemutatni. Az előadás ismeretlen 
okok miatt elmaradt.
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sem baráti, sem ellenséges kürthangot.
Míg Théba, Korinthosz, Mükéné,
Megara, Patrosz és Spárta
csak abban bízott, megveri az ellenséget;
az istenek úgy kedvelték
e nekik szentelt népet,
hogy lakhelyük a legboldogabb menedék
volt a földön: őrét az égben lelték meg;
míg más fegyverrel harcolt, ők imával.
Itt bár mindenki pásztori 
nevet, ruhát hordott, 
gondolkodása, viselkedése 
senkinék nem volt romlott.
Volt köztük, aki
az elemeket, a csillagokat,
s az egek más.titkát kémlelte ki
mások a hegyoldalakban
fürge vadat űztek,,
megint mások, még dicsőbben,
leterítették a medvét, s le a vadkant.
Ezek futásban gyorsak, 
azok győzhetetlenek bírókban, 
vadállatok ellen, s csatán.
Ki dárdát vetett, ki nyíllal talált el 
bármely meghatározott jegyet; 
ki másban volt ügyes, 
hisz saját kedvét követte mind.
Ez a nép a múzsák, a szerelem, 
a tudomány barátja, s boldog volt hajdan; 
most szerencsétlen, bárdolatlan.
De mi idézi nekem, annyi év után, ide,
a Dora s Pó találkozásához költözött Árkádiám?
Ez a kolostor pont olyan,
mint az ősi Ericina-szentély,
és az, mi amott emelkedik,
mint Diana temploma.
S milyen elbűvölő, új csoda tűnik elém?
Egy sosemvolt nemességet, új erényt 
plántált ide még a föld, s a nép?
Ó, királyi gyermek,
korodra kislány, bölcsességre nő!
Látom, hogy arcod erénye 
véred nemessége, 
nagy Katalin, abból 
a magasztos, dicső törzsökből való 
mely alá világok születnek 
s e nagy hatás,

I
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mi csodának látszik
megszokott neked, születésedtől műveled.
Mint ahogy a keletről felkelő Nap; 
tiszteletére annyi kecses-dolgot 
növeszt a világ, füveket, virágot, lombot, 
s ég-, földön, tengeren annyi élő lelket, 
úgy a te hatalmad alá, magasztos Nap, 
ki a nagy, s tőled fényes nyugatról jössz 
minden égtájon tartomány, 
királyság igyekszik születni, 
hogy növessze pálmád, trófeád szaporítsa.
Előtted meghajlok én is, magasztos leánya 
a nagy királynak,
kinek országában nem nyugszik le a Nap; 
s jegyese a nagy hercegnek 
kinek eszére, szívére, kinek jobbjára bízta 
az Ég Itália védőfala gondját.
Nem is kellenek többé az alpesi 
hűvös sziklák, a rettenetes ormok, 
őrződ te a szép Itáliát; 
oltalma tehát a nagy Alpok 
helyett egy nagy lélek legyen.
Mi annyi háborúban 
győzhetetlen bástyája93 volt 
tedd az ellenségeskedő népek 
béketemplomává, 
ahol új istennőt imádnak.
Éljetek, éljetek még 
sokáig összhangban, magasztos lelkek 
mert e dicső, e szent kötéstől 
nagy dolgokat remél a világ,

- és van is mire alapoznia reményét 
hisz keleten annyi jogarát 
vesztett birodalmat lát, 
dicsmezőt, mi csak hozzád méltó,
Károly, nagy lélek, s rajta oly sok
nagy ősöd lábnyomát
Magasztos ez a föld94,
magasztos nevetek, magasztos a vér,
arcotok, a gondokodástok, a lelketek magasztos;
magasztosak lesznek hát magzataitok, s műveitek.
De ti, miközben hirdetem

I

93 Piemont

94 Torino latin neve:Augusta Taurinorum
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arany koronátok mit a Végzet készít, 
ne utáljátok közben 
e másikat sem, mit a halált 
kijátszó Múzsák kötnek 
Pindusz lankáin nőtt 
füvekből, virágokból.
Kicsi ajándék ugyan, ám ha
tiszta érzelemmel adja őket a szív
az Ég se utálja; és ha
udvarias, derűs egetekből
nem hiányzik a szellem, a bátorság,
e citera, ami neked
oly lágyan énekel most
bájos szerelmet s derűs himnuszokat,
fog még zengeni trombita- s harci zajt, meg trófeát

Első felvonás

Első jelenet
(Sziivió, Linkó)

Szilvié: Gyertek, ti, akik már 
bekerítettétek a szörnyű vadat: 
ma újabb hajsza vár, 
s ismerős jelére gyertek most is elő. 
Nyissa ki kürtöm erős 
szép hangja megint 
szemetek, s tárja ki szívetek is. 
Ember ha van ma Árkádiában, 
kinek Diána, s mestersége kedves; 
ha van itt olyan pásztor, 
ki ég a vadászdicsért, 
s ki félti erdeink érdekét, 
ha e próbára elég bátor, 
kövessen engem ma 
arra kis tisztásra, 
mi dicsünknek tágas tér, 
mert hiszen ott van 
csapdába szorulva a vadkan, 
a szörny, az erdő kegyetlen fia, 
a rémületes vad haramia; 
sebeinkből jól ismerjük őt már, 
az Erimantus lakóját, 
gyilkost a szántón, 
s gulyások átkát.

I
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Gyertek hát s ne egyedül: 
hívjátok magatokkal a kürt 
rekedt hangjával az álmos Hajnalt.
Mi pedig, Linkó, a templomba megyünk 
s ott tiszteljük az istent, 
így majd mi is erős kísérettel 
űzhetjük majd a vágyott vadat.
Ki jól kezdte, félig már győztes 
s istenek nélkül nincs jó kezdet.
Linkó: Helyeslem az imát,
Szilvió, isteneinkhez 
de hogy szolgálóikat hívogassuk, 
nem dicsérem. Mind alszanak még 
a templom őrei, kiknek a hegyek 
a legjobb lárhatár, s legfényesebb. 
Szilvió:
Neked, ki tán nem vagy még ébren 
úgy tűnik, hogy alszik minden.
Linkó:
Ó, Szilvió, a természet 
vajon mért adta neked 
a szépség oly kedves, oly finom 
virágát, virágzó ifjúkoron, 
ha te lábbal tiprod, megveted?
Hisz ha enyém lenne
csodás, tündöklő arcod,
csak intenék: Erdő, ég veled;
más vadak nyomán,
futnék ünnepek hosszú során,
s hűs lomb volna a nyár, forralnám a telet.
Szilvió:
Efféle tanácsot
többé sose adj. Hogyhogy most 
oly más vagy, mint máskor?
Linkó:
Más időkben mások a gondok.
Szilvió lennék, így tennék, annyit mondok. 
Szilvió:
Linkó lennék, biztosan én is 
De mert Szilvió vagyok,
Szilviéként teszek majd mégis.
Linkó:
Bolond fiú, miért keresel messzi, 
veszedelmes vadat 
ha egyszer találnál közeli, 
szelíd,-s biztonságosat?
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Szilvié:
Álmodsz, vagy van ilyen tényleg?
Linkó:
Lehet, hogy te álmodsz, de én nem.
Szilvié:
S oly közel volna valóban?
Linké.
Közel, mint te magad, éppen.
Szilvié:
És melyik erdő lakója?
Linké:
Te vagy az erdő, Szilvió, 
s a vad, ki vígan tanyáz ott, 
a te vadságod.
Szilvió:
Fecsegsz csak, jól gondoltam.
Linké:
Egy gyönyörű, kedves nimfa, 
mit nimfa, istennő inkább 
reggeli rózsánál tisztább 
illatú, üde, frissebb, 
s puhább, fehérebb, mint a hattyú 
hogy nincs olyan büszke fattyú 
köztünk, ki ne sóhajtozna utána 
s ne hiába; mert mind az emberek 
s égiek közül ő csak neked örül, 
s könnyek, sóhaj nélkül még ma 
(ó, te ily kalandra méltatlan 
kutyaütő) karjaiddal fonhatnád körül; 
s te futsz előle, Szilvió, és megveted?
S még ne is mondjam,
hogy vad a szíved, vasketrec kebeled?
Szilvió:
Ha kegyetlenség a szerelem hiánya ,
akkor erény az, s nem is bánom
hogy szívemben van, sőt többre tartom így magam.
Hisz csakis ezzel győztem le Ámort
ezt a vadkannál is erősebb vadat.
Linké:
Hogy győzted volna le; 
tettél tán próbát vele?
Szilvió:
Próba nélkül győztem rajta.
Linké:
Ó, ha csak egyszer is 
próbáltad volna, Szilvió

I

75



ha csak egyszer is átélted volna, 
milyen nagy kegy, és kaland, milyen csoda 
ha szeretnek, s ha szerelmes szívednek 
viszontszerető szív birtoka, 
jól tudom, hallanálak így kérni: 
szerelmes édes élet,

. szívembe térni miért késlekedsz? 
hagyd, hagyd a vadont, 
bolond fiú, hagyd a vadat, és szeress.
Sziivió:
Lihkó, értsd meg:
száz nimfát adnék egyetlen vadért
mit jó kutyám, Melampo hajtana most nekem.
Az élvezzen szerelmi örömöt, 
kinek kedvére való; én nem is érzem.
Linkó:
Mit érzel hát, ha a szerelmet nem 
hisz ez az ok, hogy a világ érez?
Higgy nekem, gyermekem 
ha nem a jelen, 
majd oly alkalom hozza meg , 
mely már alkalmatlan neked.
Ámor ráér, s diadalt vesz bármely
makrancos szíven;
s bizony, meghidd énnekem,
nincsen nagyobb fájdalom,
mint a vén tagokban csiklandó szerelem:
aki sérül, nem gyógyíthatja,
s hogy más gyógyítja, nem hiszem.
Ha ifjúkorban sebez meg Ámor, 
maga Ámor, aki ápol, 
ha fájdalommal megkínoz, 
reménykedéssel balzsamoz, 
s miután bőszen öldököl, orvoslásodban tündököl. 
De ha kortól fagyos testet melenget kajánul 
melyet nagyobb bánatok érhetnek tán 
saját hibás volta, mint más bűne miatt, 
hát akkor kibírhatatlan, halálos
minden sebe, akkor keserűek csak a kínok, 
akkor, ha kegy után futsz, rassz 
ha nem jut, s rosszabb tán, ha igen.
Hajh, ne vesztegesd hát el az időt, 
elveszejt téged majd úgyis időd; 
s így ha ősz fejed majd szerelmi 
vágy rohanja meg 
mit éfzel, nem egy, de két kín lesz: 
hogy míg módod volt, nem akartad,
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s hogy akarnád már, s nem lehet.
hagyd, hagyd a vadont
bolond fiú, hagyd a vadat, és szeress
Szilvié:
Mintha más éiet nem is voina 
csak ami ezt a szerelmes,
I inplmpc fóhnl\/f nn\/oc7Íi nortv/ra
V«■ iCii < iGw 1.4/w■ jr ъ • ■ w v I W4•
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Mondd: ha e mosolygós, bájos évszakban,
meiv bevirágozza a viiágoi,
nem voina zöid a rét, virágos a ianka,
s az erdőn a fenyő, jegenye, bükk és a kőris
fejérőleltűnne a szokott lomb,
fű nélkül heverne a rét, virágtalan a domb,
nem gondolnád-e, Szilvió: A világ lankad,
a természet ereje lassan elapad?
Müven rémítő csoda voina, 
hogy e csúf, hozzád nem is illő
ПЛПЛС7 űiHoneá/ipt akarHI^ w 1 - - — MjWlVI MI\MI m .
Az Egek nem egyenlő éveket adnak, 
más-más munkát az évszakoknak,

. s amint a szerelem nem illik ősz fejhez, 
úgy, ha egy ifjú Ámor eiiensége. 
ez Égre kiált, s természet eiien vaió.
Nézz körül, Szüvíó:
mi a világban kedves és bájos,
Ámor műve. Szerelmes az égbolt, 
szerelmes a tenger, szerelmes a föld.
Mit hajnal előtt
láthatsz ott fönt, az a nagyon is
kpríx/Ac rsilian Q7#arí»t «siratni
fia lónrtióf r\ io monónillw» IMI W ■ W I I IV^MI
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szerelmesen ragyog.
Ez tán az óra,
meiy titkos édességét.
s szeretője kedves keblét feltárja.
Nézd, mint szikráz, mint mosolyog.
Szeretnek az erdőn 
a fenevadak, hullámok közt szeret 
a gyors delfin, s a nehéz bálna.
Az édes dalú csalogánynak, 
mi pajzánul röpül fenyőtől jegenyéig, 
jegenyétől a mirtuszig aztán, 
emberi lelke ha volna,
"szerelemben égek, szerelemben égek"- dalolna, 
de így is ég szíve,
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saját nyelvén
édes vágyát kiáltja ide,
s te gyűlölöd azt, Szilvié,
ki az édes, vágyteli jeleket
"Én is szerelemben égek" - válaszolja meg?
A nyájban bődül a marha, s ez a bőgés 
szerelmi könyörgés.
Oroszlán ordít az erdőn 
s ez sem haragos zaj 
hanem szerelmi sóhaj.
Hisz szeret minden, 
csak te nem, Szilvié.
Csak Szilvié
maradna ég-, s földön, meg a vizeken 
szerelem nélkül való?
Hajh! hagyd már a vadont
bolond fiú, hagyd a vadat, és szeress.
Szilvié:
Azért bíztak talán rád, nevelőmre
engem, zsenge palántát
hogy a szerelem, s nőies, elpuhult vágyak
bokrává váljak kezeden? vagy nem is jut eszedbe
ki vagyok én, s ki vagy te?
Linkó:
Férfi vagyok, s becsülöm
magamban az embert. Veled, ha férfi vagy,
vagy kéne lenned, emberi dolgokról
beszélek. Ám ha te e szavakat
megveted, nézz magadba:
eltörölvén telkedben az embert
tényleg isten leszel-e, s nem fenevad.
Szilvié:
Se olyan erős, se olyan híres, 
nem lett volna a vadakon győztes 
Herkules, akitől származom én, 
ha előbb nem győzi le Ámort.
Linké:
Látod, elvakult fiú, mint képzelegsz!
Honnan szeded, mondd, hogy sose szeretett 
a te híres Herkulesed?
Ha csatát nyert, s vadakat öldösött 
abban Ámornak is része volt. Nem tudod 
hogy Omphalé miatt 
magára női göncöket csavart 
minden hősi jelvényt elrakott 
s görcsörtös buzogánya helyett
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orsót és rokkát forgatott?
Felejteni fáradtságot, s a kínt 
Omphalé keblére futott, 
s Ámor kapuján kopogtatott ott: 
édes sóhajuk az elmúlt próba 
pihenője volt, s heves ösztönző újra.
Amint a nyers, kezelhetetlen vas 
hogyha lágy fémmel keverik, 
finomodván lesz ellenálló, 
s nemesebb célra is alkalmas, 
úgy a lobogó, vad életerő is, 
mit öndühe gyakran tönkretesz, 
csak ha Ámor mézzel keveri el 
lesz igazán erős és tüzes.
Tehát ha a győzhetetlen Herkules
követője akarsz lenni, s méltó utóda,
s nem hagyod el az erdőt, legalább
kövesd az erdőt: ne hagyd el a szerelmet sem,
válaszd, aki méltó, s törvényes,
vagyis Amarilliszt. Ha nem keresed
Dorindát, elnézem, sőt dicsérem,
hogy téged, ki becsületre kényes,
egy vágyó lélek sem biztat föl a tolvaj vágyra,
nem kínzód ezzel drága jegyesed
Szilvió:
Miket beszélsz te? nem jegyesem még.
Linkó:
Tehát nem vettél 
fogadalmat tőle, ünnepélyeset?
Vigyázz, önhitt fiú, 
ne ingereld föl az isteneket!
Szilvió:
Szabadságunk az Égiek adták, 
s nem tesznek erőszakot azon ők, 
ki tőlük kapott erőt 
Linkó:
De ha hallod, és megérted 
szerelemre szólít az Ég föl téged!
Az Ég, mely nászodnak
oly sok kegyet, annyi tisztességet ígért!
Szilvió:
Nincs tán áz isteneknek 
jobb dolguk! Épp majd ez 
zavarja fennkölt nyugalmuk!
Linkó, nem tetszik nekem se ez, se az a szerelem, 
a világra vadásznak, nem szeretőnek születtem.
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Te, ki Ámor-követő vagy, pihenj te.
Linké:
Te származnál az égből, 
kegyetlen fiú? Nem hiszem én, 
hogy égi, vagy akár földi lenne a mag, 
de hogyha mégis ember vagy, 
esküszöm, hogy inkább Tüsziphon,
3 Alecto mérgében fogant, 
mint Vénusz szép örömében.

Második jelenet 
(Mirtilló, Ergasztó)

Mirtilló:
Kegyetlen Amarillisz,
ki nekem, nyomorultnak még neveddel is
Ámor marását idézed!
Amarillisz, fehér jázminnál fehérebb s szebb, 
de süketebb mint a süket áspis, 
s vadabb, s gyorsabban iramló!
Ha szólok hozzád, megsértelek 
hallgatásom magamon ejt sebet, 
kiáltsanak hát általam lankák, hegyek, 
s az erdő is, amelynek 
oly sokszor adtam 
visszhangzani a te szép neved.
Szememmel sír a forrás, 
s hangomon süvöltve majd a szelek 
hirdetik vad kínom, 
beszélni fog arcomon 
az imádat és a fájdalom, 
s hogyha már minden elnémult, 
megszólít majd a halálom, 
s elmondja vértanúságom.
Ergasztó:
Mirtilló, a szerelem mindig tüzes kín, 
s minél titkosabb, annál inkább, 
mert a zabla,
mit a szerelmes így szájába kap, 
csak ösztökéli, s a húsba harap: 
tüzesebb a börtön, ha zárja ajkad is.
Nem kellett volna olyan soká
titkolnod előttem a láng okát,
hisz a lángot magát nem tudod titkolni.
Hányszor nem mondtam neked:
szólj csak, háborogj Mirtilló. Mert titkos tűzben
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csak hallgat, s emésztődik az ember.
Mirtilló:
Magamat kínzóm, hogy őt ne bántsam 
nyájas Ergasztó, s néma lennék akár örökre; 
ezt kimondani csak végszükség taszított. 
Gyűlölt hír sebez engem, susogva, súgva, 
fülemtől szívemig visz útja: 
e hír Amarillisz jövendő nászáról szól.
Beszél róla, s hallgat minden másról, 
s én nem merek kutatni tovább, 
hisz gyanút keltenék magam iránt 
s tán megtalálnám, amitől félek.
Tudom jól, Ergasztó, nem csap be szerelmem 
hogy rossz, nagyon is nyomorult sorsom 
nem hagy remélni engem.
Ilyen bájos, gyönyörű, kedves, 
s valóban isteni vérből való nő, 
ki szívre, s szemre maga is istennő, 
sose lesz jegyesem.
Tudom jói csillagom rendelő szavát: 
csak lángra születtem, végzetem 
nem örülni, csak égni hágy, 
csak a halált hagyja szeretnem 
balsorsom, az életet nem; 
de jó volna úgy meghalni, hogy a halált 
szép oka nyújtsa át, s öröm lesz az; 
engedje látnom szemeit, 
s ő maga mondja ki: meghalsz.
Szeretném, ha mielőtt más nász 
teszi boldoggá, meghallgatna, 
ha csak egyszer is; ha kedvelsz, 
s szánsz, ebben nem hagysz magamra, 
udvarias Ergasztó, ebben segítesz engem. 
Ergasztó:
A szerelmes jogos vágya, s a haldoklónak 
nem nagy zsold, de bajos véghezvinni. 
Gondold meg, mi lesz, ha megtudja apja 
hogy fülét titkos fohászra hajtja, 
vagy ha bátyjához kerülne a hír! 
tán ezért menekül tőled, s szeret tán, 
ha nem is mutatja. (Mert a nő, 
bár férfinál könnyebben hajlik a vágyra, 
gyakorlottabb rejtegető.)
S ha igaz voina is, hogy téged szerei, 
menekülésen túl ugyan mit tehet?
Ha nem segíthet rajtad, jajodra hiába hallgat, 
s szánva kerül az, aki mást bántva
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időzhet csak veled. Józan tanács: 
hagyni inkább, mi úgysem iehet tied.
Mirtilíó:
Ó, ha igaz lenne, vagy annak hihetném, 
édes volna a kín, s bajom szerencse .
De te, eget ismerő nyájas Ergaszió, 
ne titkold előttem, melyik pásztor 
az a boldog, ki a csillagok kegyeltje.
Ergasztó:
Ismered Montan, a Diana pap, 
s oly híres, gazdag pásztor 
egyszülöttjét, Szilviét 
azt a kedves fiút? Hát ő az.
Mirtilíó:
Szerencsés fiú, kinek sorsa 
érett gyümölcs e keserű korban!
Nem irigylem, nem, csak fáj a sajátom.
Ergasztó:
Valóban, ne irigyeld, hisz méltóbb a szánalomra,
Mirtilíó:
Szánalomra, miért?
Ergasztó:
Mert nem szerelmes.
Mirtilíó:
Él-e? Nem ver tán szíve? Avagy vak?
Bár, azt hiszem, Amarillisz
szép szeméből enyém felitía
mind a lángot, s minden szereimet,
hogy más szívnek nem maradt ott szikra
De miért ilyen édes gyönyört
annak adni, ki nem is érzi? aki megveti?
Ergasztó:
Mert e a nászért 
Árkádia üdvét ígéri az Ég.
-Nem tudod-e, hogy Diána
évente egy nimfa ártatlan vérét kívánja
nyomorult, halálos adónként?
Mirtilíó:
Sose hallottam. Oiyan új nekem 
mint én e vidéknek új, bár ha 
Ámor, s a sorsom akarja, 
majdan, örökös lakója leszek 
De mely nagy bűn érdemiette ki ezt?
Ily harag hogy is férhet isten szívéhez!
Ergasztó:
Elmesélem neked ezt a nyomorúságot,
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kezdetétől az egész történetet, 
mely megríkatná e kemény tölgyeket
О л1/л^ «о псм^Клли o«iКлггти/л+
О 11 iC^ii lu I kai id wí\gi io, ii^iih «wy jr oi i iuwi vwi.
А I» Ik m I a« !«ÍaUaI H ■* MW a mwamÍ mami Шмм4^1nuuui <X£* luuuui, i I iir\v/i a o^.cih papi niValai
és a templom felügyelete még fiatal 
papra volt bízva, egy nemes pásztort 
emiíí történetem, egy Aminía nevű fiút, 
ki pap volt akkor, s szerette Lucrinát, 
egy csodálatra méltó, kecses nimfát, 
de csodálatosan csapodért is, s hiút.
Az szívesen vette, vagy úgy mutatta tán, 
s izgató, csaló alakoskodással 
csigáztá az ifjú tiszta érzeménvét: 
álreményekke! áltatta őt a nyomorult, 
míg más nem akad. Aztán,
WArv\ IC* О а1/ ГА / A+ ll\ f U л rv> А Г* -pA I A rl t IA I \Пот 1Ь ov/Kdíci (v/t ily маГмси »wCuVcj/
kitűnt, hogy a szép pásztorleány
nem állja az első tekintet, az első
sóhaj próbáját se, s új szerelemnek adja át magát,
mielőtt Aminía féltékeny lehetne.
A nyomorult, nyomban elhagyott Amintát
úgy megvetette, hogy többet
hallani, s látni se akarta a hitszegő hitvány.
Az meg sírt, sóhajtozott; azt gondoltad volna 
túl nehéz szerelemi próbát rótt reá a lány .
Mirtilló:
Jaj nekem, ez a fájdalom minden mást megelőz. 
Ergasztó:
Miután a szívét elvesztette, de 
a hasztalan fájdalmat nem, 
a nagy istennőhöz forduit könyörögve:
"Ha valaha tiszta szívvel, ártatlan 
kézzel lángot gyújtasz, Diana, jussak eszedbe, 
s bosszuld meg az én lángom is, és 
a szép nimfa esküjét, az álnok hitszegést." 
Meghallgatta Diána a hű szerelmes, 
a kedvelt pap fohászát, könnyeit, 
s szánalmába harag keveredvén 
vad igaztalanság lett az eredmény: 
vette nagyhatalmú íját, 
s halál sose látott, kikerülhetetlen nyilaival 
árasztotta-el a nyomorult Árkádiát.
Pusztult kegyelem, segítség néikül, váiogatatlan 
minőkéi nembeii íiatai éppúgy, mint a koros, 
s hiába volt a gyógyszer, kései a menekülés, 
hasztalan minden tudomány; gyakran betege 
előtt lett áldozat az orvos.
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Csak egy remény maradt, annyi bajban 
megfogni egy égi, segítő kezet, 
így a legközelebbi jósdához fordultak, 
ahonnan igen világos,
de nagyon is gyászos, szörnyű válasz érkezett: 
"Dianát sértettétek meg.
Ha Lucrinát, az álnok nimfát, avagy helyette
másokat áldozna föl Aminta neki,
a nagy istennőt még tán megengesztelhetitek"
Lucrinát, ki hiába sírt, s hiába kért
új szeretőjétől segélyt,
ünnepi pompával a szent oltár elé,
mint könnyes áldozatot, vezették, '
s a lábaknál, melyek annyit követték hiába,
az elárult szerető lába
előtt remegő térde Végül eloldódott,
s várta az ifjútól a szörnyű halált.
A rettenthetetlen Aminta 
kivonta a szent kardot 
s úgy látszott, égő ajka 
az égre dühöt és bosszút kiált.
De ő a hűtlenhez fordult, 
s mint a halál hangja, sóhajtotta:
Nézd nyomorultságod Lucrina,
nézd milyen szerető kellett neked, s milyen nem
nézd ezt a bűnt! Miután ezt kimondta,
saját szívébe döfte a kardot,
(maga lett az áldozat és a pap), 
s elvérezni Lucrina karjába zuhant.
Ilyen vad s váratlan látvány 
döbbentette a nyomorult Lucrinát, 
ki félholtan azt se tudta, 
a fájdalom, vagy a vas járta-e át.
De, amint visszanyerte a hangját 
és az eszét, így sírt:
Ó, hűséges, ó, erős Aminta, 
ó, nagyon is későn megismert szerető, 
ki nekem halván adsz életet, s halált!
Ha bűn volt, hogy elhagytalak, jóváteszem, 
lelkem örökre egyesül veled most 
így szólván, a vasat, mely még 
kedvese vérétől volt meleg, s borpiros 
kihúzta a későn szeretett kebelből, 
a sajátjába döfte, s Aminta karjaiba 
(ki még nem volt halott, s tán 
érezte ezt a csapást) bukott.
Hát ilyen szomorú véget értek a szeretők, és
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ilyen nyomorúság lett a túlzó szerelem, s a hitszegés.
Mirtilló:
Nyomorult, de szerencsés az a pásztor 
kinek ily tágas, híres tér jutott 
hűségét megmutatni, s kinek minden szívben 
részvétet kelt a halála.
De mi lett aztán az ártatlan néppel?
Végetért-e a baj? Megbékült Diána?
Ergasztó:
Haragja hűlt, de nem aludt ki.
Egy év múltán ugyanaznap 
még kegyetlenebbül, s vadabban zúdult 
rájuk a baj. Másodszor is a jósdához fordultak 
ám most sokkal keményebb 
szózatot mondott nekik a pap:
"Áldozzatok most, és minden évben eztán 
oly szüzet, vagy asszonyt a sértett Dianának, 
ki a tizenötöt már betöltötte, de a húszat 
még nem. így egy vérehulltán 
haragja a többiek ellen lankad tán".
Mire az amúgy is szerencsétlenebb nemre 
szigorú, .természetére betarthatatlan, 
véres törvényt hoztak: "Ha valamely 
asszonyszemély, leányzó a szerelembeni hűséget 
megfertezné avagy megszegné, 
ha más helyette meg nem hal, büntetése halál. 
Fellebbezésnek helye nem lész."
A jó atya, Montén, azt reméli, 
hogy e rettentő, e súlyos csapást 
eltávoztatja tőlünk e tervezett nász.
Ugyanis idő múltán,
amikor újra felkeresték a jósdát,
hogy megkérdjék, meddig tartanak még
bajaink, így válaszolt az, éppen e szavakkal:
"Vége lesz a benneteket sújtó bájnak, 
ha két égi sarjat összefűz Ámor 
s a hűtlen nő régi bűnét egy hű pásztor 
jámborsága teszi majd jóvá."
Égi gyökérből pedig egész 
Árkádiában nem ered más, 
mint Szilvió és Amarillisz, 
az egyik Herkules, a másik meg Pán 
sarja. S balsorsunkra, a jövőben itt már 
nem is él majd megfelelő férfi és nő, 
olyan, mint most e kettő, 
de minden ok megvan, 
hogy jót várjon Montén
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mégha az, mit ígért még aztán 
a végzet szava, csak a sorban 
csak később jöhet, e nász alapja lesz.
A többit pedig a Sors mélysége rejti: 
ebből a frigyből tán isten születik.
Mirtilló:
Ó, szerencsétlen, nyomorult Mirtilló!
Ennyi tüzes ellenség, ennyi fegyver, 
ennyi had egy haldokló 
szív ellen? Nem elég egymaga Ámor, 
a sors is fájdalmamra fegyverkezett fel?
Ergasztó:
Mirtilló, a kegyetlen Ámor 
bár befalja a könnyeket s a kínt, 
velük még nem lakik jól.
Menjünk. ígérem, még ma 
meghallgat téged a szép nimfa, 
de csitulj el addigra.
Az égő sóhajok nem hűtik le a szívet,
te is tudod, erős szelek inkább,
belekapnak a tűzbe, el nem oltják, csak mint szerelmi
fújtató, magasabbra szítják.
E szelekkel kavarodnak a nyomorult szeretőkbe 
a fájdalom felhői, s a könnyek szürke esője.

Harmadik jelenet
(Koriszka)

Koriszka:
Ki látott, ugyan ki hallott ilyet,
ennél bolondabb, vadabb, ennél ostobább
szerelmi szenvedélyt? Szerelem, gyűlölet
egy szívben úgy elkeverve,
hogy egyik a másikát,
nincs jobb szó erre, lerontja, átlép rajta,
aztán meg újraszüli, s így tovább.
Mikor Mirtilló szépségét látom 
a könnyű lábtól a bájos arcig, 
s hogy modora kedves, alakja, 
szokásai, amit tesz, amit mond, szép, 
s pillantása is az, Ámor lerohan, . 
s olyan ádáz tűzzel, hogy bennem minden ég, 
s ez az egy minden más érzést 
legyőz. E szépség félholtra nyilaz.
De ha eszembe jut az a megátalkodott szerelem, 
mellyel más nőt szeret, s hogy miatta
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nem is törődik velem, 
s megveti legendás, ezer szívtől ezerszer 
kívánt szépségem, sóvárgott kegyeim, 
hát akkor gyűlölöm, annyira utálom, megvetem, 
hogy szerelmi láng gyűlt volna szívemben érte, 
akkor el se hiszem.
Máskor meg így szólok magamban:" Ó, ha kedvem 
tölthetném az én legédesebb Mirtillómmal, 
ha enyém volna egészen, 
s nem jutna belőle másnak soha!
Ó, bárkinél boldogabb, szerencsésebb Koriszka!" 
Ekkor vágy kél bennem
de olyán édes, annyira kedves hogy szívem futna
Mirtillót megkeresni menten,
kérlelni őt, s vallani néki fejvesztetten.
És ez a vágy annyira megindít, 
hogy ha lehetne, azonnal imádnám.
Aztán magamhoz térek, s ezt mondom:
egy vonakodó utálatos, egy méltatlan, egy kedvetlen?
Aki más nőt képes szeretni?
Olyan, ki nem ég, hogy lásson, s nem imád?
Ki arcomtól oly jól védi magát, 
hogy a szerelembe bele se hal? S én, 
noha úgy kéne látnom őt, mint bárki mást, 
könyörögve, könnyesen, a lábaimnál, 
könyörögve, könnyesen lábainál 
heverjek? Ó, soha!"
Amint ezt elgondolom,
annyi harag gyűlik bennem
ellene, és magam ellen,
minden neki szánt pillantás, szó
miatt, hogy szerelmem, s a név is, Mirtilló!
gyűlöletes, mint a halál, s azt kívánom,
ne legyen nála boldogtalanabb pásztor,
sújtsa olyan kín, mint senki mást. Akkor, ha itt
lenne, saját kezemmel ölném meg.
Sérelem, vágy, gyűlölet, szerelem
így csatázik bennem, s lám
én, aki mindig ezer szívnek voltam szikra,
s ezer léleknek láng, égek e tűzben, hamvadok.
Saját bajom mások fájdalmát próbálgatja rám.
Mi lehet a titka, hogy engem, kit a városban
finom, könnyed, nemes szeretők ritka nagy hada
sem érhetett el, s kícsúfoltam
annyi reményük, annyi vágyuk,
most egy mucsai szerelem, egy bárdolatlan férfi,
egy durva pásztor legyőzhetett és fogvatart?
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Ó, legeslegnyomorultabb Koriszka, 
mi lenne belőled, ha 
egy szeretőd se volna?
Mit tehetnél akkor, mondd,
hogy e szerelmes veszettséget orvosold?
Megtanulhatja minden nő e példán,
a szeretőt gyűjteni kell, s tartogatni őket;
így ha egy nem lesz enyém,
másikkal játszom el én.
Hogy az az egy Mirtilló 
nem szerelmi prédám? Ó, ezerszer is 
ostoba az a nő, aki hagyja, hogy bármi 
egy szerelem szegénységére szorítsa.
Ennyire ostoba sose lesz Koriszka.
Hűség? Állhatatosság? Puszta nevek 
egy féltékeny költötte tanmesében, 
velük kisleányokat ijesztgessenek.
Bár nem tudom, hogy valódi 
hűség volt-e valaha nő szívében; ha igen, 
nem jóság az, nem erény. Csak otromba 
szükségszerűség, ha igaz; 
a hiányzó szépség savanyú törvénye, 
hogy neki csak egy legyen kedves, 
mert ő se sokaknak az.
Bájos, szép nő, ha finom szerelmesek 
raja veszi körül, s csak egy kell neki, 
ha egyetlennek örül csak, s a többit megveti, 
vagy nem is nő, vagy ha nő, hát bolond.
Mert mit ér a szépség, 
ha senki se látja? Vagy ha látják, 
nem csodálják rajongva? De hogyha mégis, 
csak egyetlenegy a rajongó? Minél több, 
s finomabb szerelmese van a nőnek, 
dicsősége is annál nagyobb, s így lesz ritka, 
a világon bárminél biztosabb vagyon birtokosa. 
A szép nő dicsősége, a csodálat iránta 
fokozódik, ha sok szeretőt tart. így tesznek 
a művelt nők a városokban, 
s ott is a legszebb, a legnagyobb dámák. 
Szerelmest visszautasítani szerintük bűn, 
ostoba pazarlás;
arra, mit megtenni egy nem is tudna,- 
sok kell, ügyesen beosztva: ez ajándékozni 
amaz szolgálatokra, mások meg másra valók. 
Ha a féltékenység néha egyet elűz, 
ad helyette mást, vagy ébredhet újban is tűz. 
így élnek hát a városban a nők,
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szerelmes kedvű mind, s én is ott tanultam . 
még gyermekfejje!, a szerelem helyes művészetét, 
nagy dámák példája nyomán.
Koriszka - mondták nekem - ha annyi
szerelmest akar, ahány ruhát:
tartson sokat, múlasson eggyel, de váltogatva,
mert a hosszas, együttlét untat,
s az unalom lenézést szül, később gyűlöletet.
Nem tehet rosszabbat a nő, mint ha engedi 
betelni magával szerelmesét, hisz az majd 
tőle bolondul meg, nem pedig érte.
És mindig így tettem. Szeretem, ha 
sok szeretőm van, egy a szemem előtt, 
egy a kezem ügyében, de a legjobb, 
s a legkényelmesebb is 
keblembe zárni őket, s ha lehet, 
szívembe senkit,
De nem tudom, hogyan,
most nekem, nyomorultnak
csak az egy Mirtilló jutott, és úgy megkínoz,
hogy sóhajtozom napestig, s mi rosszabb,
magamért, nem másokat becsapni.
Tagjaim, ha pihennék, szemeim ha aludnék 
kijátszanak engem,
hogy én is a hajnal után vágyakozom csak, 
mint a reménytelen szerelmesek, kiknek 
nincs is más boldog idő tán; 
s én is az árnyas erdőn járok, 
gyűlölt édes vágyam követve.
De mit teszel majd, Koriszka? Kérleled talán?
Nem, ezt a gyűlölet nem akarja, bár én akarnám. 
Megszöksz? Ezt meg Ámor nem hagyja tennem, 
bár ez volna a legjobb. Hát mit csináljak?

- Előbb hízelegni fogok, feldicsérem, 
s megmutatom a szerelmet, de a szerelmest nem. 
Ha ez nem használ, cselt vetek, 
s ha nem lehet, akkor méltó 
bosszút állok a méltatlanon. Mirtilló, 
ha nem kell majd szerelem, 
hát megkapod majd gyűlöletem, 
s drága kis Amarilliszed is 
megkeserüli nagyon, hogy a riválisom.
Bizony meglátjátok majd mind a ketten, 
mire tesz egy szerelmes nő szíve megsértetten. I

Negyedik jelenet
(Titiró, Montánó, Daméta)
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Títiró:
Mondd meg, mi igaz ebből, Montén 
(s tudom, nálam jobban érted e dolgot): 
homályosabb mindig a jóslat, 

mint ahogy hisszük, és szavai, akár a kés: 
ha nyelét fogják, a kézhez illő, 
nagyon is célszerű, ügyes szerszám, 
ám élénél tartani veszélyes.
Ha jóslatunk szerint Árkádia 
üdvére Amarillisznek az Ég fényes 
sorsot adott volna, 
nekem kell legjobban örülnöm, 
nékem volna legkedvesebb az, 
hisz én vagyok az apja.
De, ha az orákulum pontos szavait
s a helyzetünket nézem,
hogy összeillene, alig is remélem.
Hisz hogy egyesíti Ámor a két fiatalt, 
hogy is történhetik ez, 
ha egyik megszökik?
Hogy lehetne a szerelmi kötés 
szála gyűlölet, s a megvetés?
Nem háríthatja el senki az égi hatást,
s hogy fiad ellenállni kész,
világosan mutatja, hogy ezt a nászt
nem rendelte el az Ég, mert ha úgy tetszene néki,
hogy Szilvié Amarillisz társa legyen,
hát szerelmest csinál belőle, s nem vadászt.
Montánó:
Nem látod, hogy csak gyermek még? 
a tizennyolcat se töltötte be.
Majd érez vonzalmat ő is, ha itt az ideje.
Títiró:
De ha nimfa nem is, a vad vonzza!
Montánó:
Fiatalka szívéhez jobban is illik.
Títiró:
Mért nem a szerelem, hisz természetes érzés volna?
Montánó:
Elegendő év híján természetes hiánya is.
Títiró:
De hisz zsenge korban virágzik.
Montánó:
Lehet, hogy virágzik, de nincs gyümölcse.
Títiró:
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A virággal mindig érett a szerelem gyümölcse is.
Nem azért kerestelek, Montén, hogy fecsegve álljak 
itt, s vitázzak veled; nem is tudnék, 
de szükségesnek se tartom. Én is apa vagyok, 
egyetlen, drága, s ha szabad ezt mondanom, 
kiváló leány apja, olyané, akit (már megbocsáss) 
sokan megkértek, sokan vágynak.
Montánó:
Titiró, még ha nem is tartaná az Ég 
magasztos.kegyében e nászt, tartsuk meg a földön 
hűen a fogadást. A becsületet megsérteni éppen 
annyi volna, mint megsérteni Dianát, 
akinek esküdtünk, és tudod jól, 
sértett ő, s felindult ellenünk amúgy is.
De, amennyire én értem, és 
amennyire a pap égbe vont szelleme 
meg tudta ragadni az ég szavát 
s a végzet kezét, ez ott rendelt kötés; 
higgy nekem, a maga idején 
minden gyümölcse beérik.
Sőt, többet mondok, a múlt éjszaka 
olyan álmot láttam, melytől a régi remény 
megújult a szívemben, jobban, mint valaha,
Titiró:
Az álmok végül is álmok. S mit láttál?
Montánó:
Úgy hiszem, emlékszel még (és ki lehetne oly 
tompaeszűr hogy nem emlékszik), 
arra a szörnyű éjszakára, mikor 
a megduzzadt Lamon áttörte a gátat, 
hogy ahol azelőtt fülemüle, csíz 
fészkelt, immár halak úsztak; 
s egy nekifutással embereket, állatokat; 
nyájakat, csordát vitt el a rabló víz.
Ugyanazon az éjen
(ó, fájdalmas emlék) vesztettem el szívem, 
vagy mi a szívemnél kedvesebb volt, 
kis pólyás gyermekem,
akkor még egyetlen fiam, kit élve, halva is szeretek.
A megvadult folyó elsodorta,
mielőtt mi, kiket félelem, sötétség, vagy álom temetett el 
a hullámzó temetőből kimenthettük volna.
A bölcsőt se találtuk meg soha, 
melyben feküdt,
s úgy gondoltam mindig, hogy a 
bölcső, s gyerek, ahogy volt, együtt egy örvénybe merült
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Titiró:
Mi mást lehet itt hinni? Nagyon is úgy tűnik, 
helyesen érted ezt a valóban emlékezetes, 
s valóban keserű szerencsétlenséget;
Mondhatom, hogy két fiadból
az egyiket a folyónak, másikat az erdőnek nemzetted. 
Montánó:
A kegyes ég talán
majd életre kelti a halálbaveszettet,
ezt örökké remélni fogom.
Most pedig hallgasd; azon az órán, 
melyben az éj s a nappal, homály és fény közt 
sötét sugárral keveredik még a hajnal, 
történt, hogy nekem, ki épp 
e nászon gondolkodtam 
(egész éjszaka mást
se tettem), végül a hosszas fáradság adott 
pihenésül álmot, 
s az álom oly biztos látomást 
mint amilyen biztos, hogy aludtam.
Úgy tűnt, a híres Alfeo partján,
egy lombos platán alatt állok,
s horoggal csalogatom a hullámok
halait, míg egyszer csak megnyílt a folyam,
s belőle egy hatalmas, mezítlen aggastyán
bukkant elő, csupa víz haja, homloka,
s kezében síró, ruhátlan gyermek,
kit jóságosán felém nyújtva
így szólt; - íme, fiad,
vigyázz, el ne veszejtsed -
s hogy befejezte, elmerült újra.
Akkor nagy hirtelen fekete
felhők gyűltek az égen, eltakarták egészen,
s olyan szörnyű vihar készült,
hogy rettegve szorítottam
kisfiámat a keblemre
s e kiáltás szakadt ki belőlem:
Ó, hát ugyanaz az óra 
adja, s veszi el őt tőlem?
Erre úgy látszott
rögtön, lecsillapszik az ég,
hogy a hullámokba hullnak
az elhamvadt villámok,
száz meg száz megtört íj, s nyilak.
Ekkor tnegremegett á platán 
törzse, kilépett belőle egy olyan 
légies szellem, hogy talán
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csak hang volt, s így szólt, éteri nyelven:
Lesz még szép a te Árkádiád, Montán.
S úgy megmaradt a szívemben, 
szememben, s elmémbe vésve 
a kedves álom képe, 
hogy mintha csak látnám, 
előttem van mindig azóta, 
s mindenekelőtt 
a nyájas öreg arca.
Mikor találkoztunk, erre emlékeztem épp 
s a templomba indultam, 
hogy szent áldozattal 
is biztosítsam, mit látomásom ígért.
Titiró:
Az álom inkább
reményeinket, mint a jövőt mutatja; 
csak a nappal tiszta képeinek, 
miket éji árnyak szerteziláltak, 
megrontott látszatalakja.
Montánó:
Nem mindig alszik ám el 
a lélek az érzékekkel sőt, gyakorta 
éberebb, hisz nem zavarja meg 
a sok csalékony forma, 
minthogy a kapjuk bezárult.
Titiró:
Egy szó, mint száz, hogy gyermekeinket, 
az Ég mire szánja, elég bizonytalan, 
de biztos az, hogy fiad megfut, s hiába 
a természet törvénye, nem érez szerelmet 
s hogy enyémnek csak kötelességet 
ad a hűség, semmi zsoldot.
Biztosan nem tudom, szerelmes-e vajon
(bár tény: sok pásztort ejtett csapdába
vele Ámor, s alig hinném, hogy csak mással
kóstoltatna szerelmet, s maga nem ízlelné)
de nagyon is úgy tűnik, megváltozott,
s jobban, mint változni szokott, az arca,
mert mosolygós, derült
volt mindig azelőtt:
meghódítani egy leányt,
hogy nincs nászra nász, nagyon megsebzi őt. •
Ahogy a kedves rózsa,
mit előbb gyöngéd^zöldszín ruha
zár körül, s a bájo^léertben
éjjeli fátyol árnyékát’
elhanyagolva, ismeretlen
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ringat az anyai szár;
de nyomban, ha keleten
feltűnik az első sugár,
felébred, megéled,
s feltárja a bámuló Nap előtt
piros, illatos ölét,
melyre már a reggeli világ
kezdetekor méhe száll,
dong, s harmatozó harmatot szív szirmain;
s mit ha le nem szakít senki se,
míg a dél lángjait érzi,
hát oly színtelenül esik le az árnyas sövényre este 
hogy nem mondanád: ez rózsa volt; 
úgy a szűzleányka is.
Amíg anyai vigyázat 
zárja el, figyelmes őr,
elzárja maga is keblét a szerelmi vágy elől.
de ha egy sóvár szerelmes
csábító pillantása éri,
ha sóhajait is hallja,
szívét rögtön megnyitja néki,
a szerelmet gyöngéd keblébe fogadja;
s mert vágyát szemérme rejteni készti
de a félelem fékentartja,
csak hallgat, s így szegénykét
e vágy, mi úr fölötte, elemészti.
S ha a tüzet kibírná, lehullik szépsége, 
s tavasza múltán elmúlik reménye:
Montánó:
Bátorság, Titiró,
meg ne add emberi félelmeknek magad.
Azt a szívet erősíti az Ég, 
mely jót remél;
s fentre erőtlen fohász el se ér.
Ha mindenki imádkozik 
mikor úgy hozza a szükség 
s bízik isteneinkben; 
mennyivel inkább illik ez annak, 
ki tőlük származik!
Hiszen gyermekeink 
mindketten isteni sarjak: 
s saját magvát miért égetné ki, 
aki másokét öntözi.
Menjünk, Titiró, menjünk 
együtt a templomba, s áldozzunk: 
te kecskét Pánnak, 
s én növendék bikát Herkulesnek.
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Ki a nyájakat növeli, 
majd naggyá teszi azt is, 
ki nyáját a szent oltárnak neveli.
Hű Daméta, eredj hát,
s válassz ki nyomban egy borjacskát,
a növekvő nyájban
a legislegszebbet-puhábbat;
s a rövid hegyi úton
vidd a templomba, ahol várlak
Titiró:
S az én nyájamból is, Daméta, 
vezess egy bakot ugyanoda. 
Daméta:
Megteszem ezt is, azt is.
Titiró:
Legyen ez az álom, Montan,- 
az istenek magas jóságának kedves 
s oly szerencsés, ahogy reméled. 
Hisz jól tudom, jól tudom 
mennyire boldog jósjel neked 
álmodban látni elűnt.gyermeked.

Negyedik jelenet
(Szatiró)

Szatiró:
Mint fagy a virágnak, a földnek száraz év, 
jégeső kalásznak, gyapjúnak a moly, 
háló a szarvasnak, csíznek a lép, 
úgy örök ellensége az embernek Ámor: 
ha tűznek mondjuk, eltaláljuk épp 
mindenestül gonosz, álnok természetét.
Ha nézed a tüzet, ah, mily szép, kedves! 
s ha belenyúlsz, mennyire kegyetlen!
Nincs a világon szörnyetegebb úr: széttép, 

t mint a vad, s mint a vas, belédszúr, átjár, 
s gyors, mint a szél; 
ahol megveti parancsoló lábát, 
hátrál minden erő, hatalom.
És ilyen Ámor is: látod őt szép szemekben, 
s ó, hogy csábít, meglátod szőke kontybán, 
s mennyire kábít, úgy tűnik, 
gyönyört sugároz, békét ígér!
De ha közel mész hozzá, s finoman, kígyóként
kezdve kísérted, erővel aztán,
nincs Hirkániában tigris, nincs Líbiában
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olyan vad oroszlán, oly biztos mérgű 
kígyó, mi kegyetlenebb nála, vagy akár csak annyira az. 
Minden pokolnál, halálnál vadabb; 
irgalom ellensége, harag hű cselédje, s legvégül: 
Ámorban nincs szeretet.
De miért róla beszélek? Miért őt vádlom itt?
Tán az ő hibája, hogy a világ 
nem szerelemben, de képzelgésben vétkezik?
Ó, női álnokság, hitvány csaló, 
minden szerelmi árulás a te bűnöd: 
ha van a Szerelemben gonosz, s kegyetlen, 
tőled való, nem Ámortól származik; 
derűs,' nyájas természetéből 
tevéled vész el minden jó.
Hogy keblébe jussunk, hogy a nő szívéig érjünk, 
nem hagyod, elzársz minden utat; 
az álnok álca csak kívülről csalogat, s Ámor fészke, 
minden öröm, pompa, s minden ígéret 
egy festett arc héja csak.
Bár nem tudja álnok mesterkedésed 
hűséggel fokozni a szeretőd hűségét, se 
vele versengeni abban, hogy ki szeret jobban; 
nem tud két kebelnek egy szívet adni, 
s egy irányt két akaratnak; 
de bezzeg tud aranyra festeni ostoba hajzatot, 
egy felét száz fürtbe csavarni, 
hogy homlokot csicsázzon, más felével 
meg, mit hálóba szorít s felrubintoz, 
ezer óvatlan szerelmes szívét ejteni el.
Ó, milyen undok, gyomorforgató dolog 
látni, te álnok, megrögzött kacér, 
ahogy ecsetkékkel 
festegeted az arcod, elfeded 
a természet hibáit, s az idő nyomát; látni, hogyan 
fordítsz rózsásra ólomszín sáppadást, 
ráncaidat mint simítod, s mit nap ért, fehérre kened: 
hogy a hiányt hiánnyal pótlód, folyvást növeled!
Máskor meg madzagot szedsz elő, egy végét 
fogad közé kapod, balkezed tartja másikat, 
s csúszkáló csomót köt középre jobbkezed; 
meghúzod, s kitágítod hurkodat, 
s hajad szabálytalan határaira fekteted, 
odaszorítod, sodorni kezded, 
s kitéped csomóddal csomóstul 
a rosszulnőtt, merész szőrt; 
ez olyan fájdalom, hogy saját büntetése.
De ez még semmi: e fogásokhoz
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hasonlóak a szokások, s az erkölcs.
Mondd, mid van, ami nem színlelt:
ha kinyitod a szád, hazudsz, ha sóhajtasz,
hazudsz, ha szemed moccan,
tettetett a pillantás. Egyszóval bármit teszel, hamis,
orcád hamis, minden amit látnak rajtad,

. s az is, ami nem látható, legyen gondolat, legyen szó, 
ha ülsz ha állsz, ha sírsz, ha vársz, ha nevetnél, vagy ha énekelsz, 
mind hazugság. S ez csak a kezdet.
Jobban becsapni aki jobban hisz, kevésbé 
szeretni, aki méltóbb rá; jobban gyűlölni 
a hűséget, mint a halált: efféle elvek 
teszik kegyetlenné, ferdültté a Szerelmet.
Minden vétke a te bűnöd, álnok nő 
vagy inkább azé, aki hisz neked.
Enyém hát a bűn, hogy hittem neked 
gonosz, legálnokabb Koriszka, 
átkomnak küldött ide 
Argosz bűnös vidéke 
hol a bujaság az utolsó próba.
De oly jól színlelsz, oly találékony, ravasz vagy 
abban, hogy elrejtsd fogásaid, gondolataidat, 
hogy a legszemérmesebbek közé számítasz 
magasztos becsre méltatlan névvel.
Ó, mennyi szégyen ért, mennyi méltánytalanság, 
mennyi fájdalom e kegyetlen nőért!
Bánom, s röstellem. Tanulj 
hibámból; hiszékeny szerető: 
ne csinálj egy arcból bálványt, 
nekem higgy, ha mondom, 
kit imádsz, pokolbeli démon.
Nagyra tartja magát, s feletted arcával 
arcátlanul uralkodik. Te eléborulsz: erre ő, 
mint egy istennő, megvet téged mint halandót, s elkerül; 
mindig oly glóriával dicsekszik, 
amilyet ostobaságodban 
te magad fonsz köré, amivel te ékíted.
S mivégre ez a szolgaság? Mire ennyi fohász, 
könny, sóhajok? Nők, s gyermekek 
használják e fegyvereket: a mr keblünk 
legyen a szerelemben is férfias, erős.
Valaha én is azt hittem, hogy sóhajokkal 
könnyel, könyörögve szerelmi 
tüzet szíthatok én szívében.
Most tisztán látok már: tévedtem, 
a nő kőszívű, hát lágy könnyel 
hiába olvasztgatod, s a sóhaj könnyű szele
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kevés lángot szítani, ha rideg kovakő 
nem üti, nem veri tűzbe.
Hagyd, hagyd a könnyet, s a sóhajt 
hae nőt, kit szíved óhajt, bírni akarod; 
s ha már olthatatlan tűz éget, 
az érzés elől szíved közepét 
amennyire tudod, védjed; 
aztán tedd vele nyugodtan, 
mit Ámor tanít, s a természet.
Bár a szerénység, tartózkodás 
látszatra éppen női erény, 
nagy hiba, hogyha vele vagy szerény: 
ő tartózkodó bár, azt gyűlöli, 
ha ővele szemben
az az ember. Akarja, hogy benne meglásd 
e szép erényt, de hogy gyakorold, nem. 
Tanácsom e természetes, egyszerű törvény, 
szerethetsz mindig, ha megfogadod.
Engem sem lát többé lágyszívű 
szerelmesnek Koriszka; 
vad ellensége leszek, s nem női 
fegyvereket érez majd, de férfias férfiét, 
aki lerohanja, s átdöfi. Kétszer is 
elkaptam már ezt a komisz nőt, 
s nem tudom, hogyan 
mind a kétszer kicsúszott kezem közül, 
de harmadjára meg nem menekül.
Kigondoltam a módját, hogy fogjam el úgy,
hogy ne szökhessen. Itt, ebben
az erdőben gyakran látják,
s én majd mint vadászeb,
szimatolok utána mindenhol. Ó, micsoda bosszút
állok rajta, ha elkapom, hogy megkínozom!
Megtapasztaltatom alaposan vele,
hogy egyszer a vaknak is kinyílik szeme:
álnokságával dicsekedni e hűtlennek, e csalónak
nem lesz sok ideje.
Kórus:
Jupiter keblébe írt, vagy ott született
magasztos, nagy törvény,
édes, szerelmes erődet,
ha nem is érti meg,
érzi minden teremtett dolog;
meghajlítod a lelket, legyűröd a természetet!
S nemcsak a dolgok gyenge héját, 
kormányzód, mit az érzék épp csak meglát, 
mi születik s hal az órák váltakozásaival,
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de a rejtett magot, mely örök értékű, 
a belső okot is te mozgatod.
S ha terhes a világ, s kihord
annyi fenséges, szép csodát,
ha a belsejében melegítő napban,
világító holdban, titáni csillagokban
szellem él, mely megformálja
férfierővel e hatalmas tömeget;
ha ebből sarjad az emberi fajta,
növények, állatok élte ha innen származik;
hogyha a föld virágos,
vagy ha ősz homloka álmos,
mindez a te élő, s örök forrásodból folyik, innen ered.
S nemcsak ez, de amit a halandókra
áraszt a forgó égboltozat,
amelyből itt lenn jó vagy balsorsokat,
majd szelíd, majd vad végzetet olvasunk ki,
s mi a születés s a halál óráját
a törékeny életekre kiszabja;
amitől megcsendesedik
a múlékony érzelmeibe szőtt emberi akarat,
s mit mintha Fortuna adna, s venne vissza,
(a világ az ő számlájára is írja):
ezt is mind a te hatalmadból származik.
Ó törvény szózata, igaz, s megkerülhetetlen,
ha tervedben valóban áll,
hogy annyi baj után egy nap megpihenjen
Árkádia földje, s rá még élet, béke vár;
ha az, mi a híres jósdák
szájából hangzott
a jövendő sorsteli nászról,
a te visszhangod; erről örök mélyedben
szilárdan határoztál már,
se hang nem volt hazug,
hát ki késlelteti akaratod?
Az a fiú, ki a szerelem, részvét hiánya
miatt kegyetlen, durva, érdes,
bár az égből jön, az Éggel mégis vitázna;
s az még, ki hűen hiába
szeret bájos, szemérmes szívet:
akaratodat sérti a lángja,
s minél kevesebb zsold, részvét várja
szolgálataiért s könnyéért,
annál több benne a hűség s a tűz;
bizony végzet neki e szépség,
mert annak szánták, ki fut tőle, ki utálja.
így tehát meghasonlott volna
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magával az örök hatalom?
így az egyik végzés a másikat kioltja?
Ó, hogy nem fél, nem elég szerény 
a bolond emberi remény: 
a felső határokat ostromolja, 
az Ég ellen lázad újra, 
s új szentségtörő gigásszá tesz, 
szerelmest és nem szerelmest!
Már ezt is lehet? És a csillagos birodalmat 
legyőzi két vak, Ámor, s a megvetés?
De te, ki csillagok, sors fölött állsz,
s isteni bölcsességgel kormányzód őket,
egek magasztos Mozgatója
nézd kétes helyzetünket;
terveiddel hozd összhangba
Ámort, s a Megvetést, atyai gondod
mérsékelje a lángot, s a jeget;
kinek öröm jár, ne utálkozzon s fusson,
s kinek menekülnie kell, jobb, ha nem szeret.
tedd, hogy némely pimasz, s vak akarat
ígért kegyedtől minket ne fosszon meg.
De ki tudja? Amit most 
elkerülhetetlen nyomorúságnak vélsz, 
jó szerencse lehet még talán; 
ó, alig képes felemelkedni az emberi ész, 
hisz csak halandó látásra bízhatja magát!

Második felvonás

Első jelenet
(Ergasztó, Mirtiiló)
Ergasztó:
Hogy én mennyit jártam-keltem! 
a folyónál, völgyön, berken 
kutattalak téged, 
és hogy végre itt rád leltem, 
köszönöm az égnek.
Mirtiiló:
Van hát Ergasztó, sietségre méltó híred? 
S halál az, vagy élet?
Ergasztó:
Háláit, bár lehetne, neked sose adnék, 
életet, bár nem lehet, remélem, adok még. 
De ne hagyd, hogy rajtad 
ily vadul erőt vegyen fájdalmad;
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győzd le magad is, 
ha mást le akarsz győzni; 
s élj, lélegezz fel.
De megmondom okát, 
hogy ily váratlan, hirtelen jöttem ide. 
Ismered-e (s ki ne ismerné) Ormino húgát? 
Nem magas, nem alacsony, vidám a szeme, 
szőke, s kicsit festi magát.
Mirtilló:
Mi a neve?
Ergasztó
Koriszka.
Mirtilló:
Ismerem őt nagyon is, 
beszéltem vele gyakorta.
Ergasztó:
Tudd meg, hogy a napokban
lásd szerencsédet! a szép Amarillisz
társnője lett, nem tudom, hogyan;
így neki titokban szerelmed,
és hogy mire vágysz, elmondtam,
s ő kedves készséggel
ígért hűséget, s közreműködést.
Mirtilló:
Ezerszer s még ezerszer 
szerencsésebb minden szerelmesnél Mirtilló, 
ha ez való! De hogyan segít; 
erről nem mondott semmit?
Ergasztó:
Éppen semmit,
s okkal. Azt mondta Koriszka: 
nem dönthet abban, mi módon segít, 
míg pontosan nem tudja 
szerelmed körülményeit; 
ez alapján lát majd neki kikémlelni 
nimfád, s megtudja bizton, mit 
tegyen; kérjen, vagy inkább csellel 
próbálkozzon, hogy is lenne jobb.
Ezért kerestelek ilyen lélekszakadva; 
jó volna hát, ha elmesélnéd 
elejétől fogva szerelmed történetét 
Mirtilló:
Ergasztó, elmondom, hallgasd, 
de tudd meg, mit ez az emlék adhat 
nekem, jaj! keserű sorsa annak, 
ki szerelemben él, s kívül reményeken)
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kétes, mint mikor fáklyát szít a szél: 
hogy egyre jobban ég, hát jobban hamvad, 
s magát pusztítja el a felszított láng; 
vagy minthá éles,
mélyre lőtt nyilat tépdes a sebzett vad: 
szabadulni próbál, s csak nagyobb lesz 
a kín, csak sebe véres. Elmondom hát 
a dolgot, s ez világosan mutatja majd, 
mennyire téves, haszontalan 
a szerelmesek reménye, s hogy a szerelem 
gyökere édes, de gyümölcse nem.
Egy éve, s épp e szép évszakban esett, 
melyben hosszabbodik a nappal, hogy 
kecses zarándok, - a szépség új Napja: 
szeme új tavaszt ébreszt - beragyogni érkezett 
csakis általa kedves, csak véle 
boldog lakhelyem, Eliszt és Pisát, 
a nagy Jupiternek szentelt áldozatok 
s játékok napjain, e híres ünnepeken 
Démétér kormányozta városokat.
Ő csupán szép szemének 
kívánt színes látványt találni; 
de jaj, szép szeme maga 
is Ámor színpada volt, 
s jobban, mint bármi.
S én, kit addig szerelmi láng 
nem ért, ki soha nem éreztem 
hajh, bizony nem nézhettem 
oly rövid ideig ezt az arcot, 
hogy égni ne kezdjek 
s még csak nem is védekeztem 
az első tekintet ellen 
mely szemembe rontott, feldúlt, 
s a zsarnok szépség keblem 
elérte könnyű úton, s így szólt:
Add ide szíved.
Ergasztó:
Ó, mi mindent tehet Ámor keblünkkel 
nem is tudhatja, ki nem tapasztalja.
Mirtilló:
Figyeld hát, hogy a szorgos Ámor 

• a gyönge, egyszerű szívben még mire bátor. 
Felkerestem nyomban, 
hogy érzéseim neki elmondjam, 
egy bölcs, drága nővért; 
ki.kegyetlen nimfámhoz szegődött 
kísérőül, míg városunkban időzött;
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s azért, hogy Ámor tanítása szerint 
csakis tőle kérjek tanácsot, 
s szükségemben szerelmi segélyt.
Ő ekkor szoknyáját nyomban 
Rám adta kedvesen, 
fürtjeihez hamis hajat tűzött, befonta, 
s virágot is fűzött álfonatomba, 
s egy női szép íjat meg tegzet 
adott nekem; 
s kitamtott, mit mondjak, 
lányosságot hogyan hazudjon 
tekintetem, s az arcom, 
melyen nem volt pehelynek 
még nyoma sem.
S odavezetett, alkalmas időben,
hol a szép nimfa múlatni szokott,
nemes, bájos megarai szüzek is voltak ott;
mint később megtudtam,
szív, s vér szerint is rokonuk Amarillisz.
Láttam, úgy áll ő köztük,
mint alantas violák közt
a nemes rózsa;
s csak álldogálnak szépen,
más örömöt nem keresnének,
mígnem egyik megarai lányka,
előlép, s ezt mondja:
Hát véletek e fenséges pompa, 
e híres játékok, diadalmak 
idején csak tunyán ácsorogjunk?
Nincs tán fegyverünk, 
hogy mímeli harcba fogjunk, 
akár a férfiak?
Nővéreim, tanácsom ha 
követésre méltónak vélitek, 
tegyük próbát ragyogó fegyverünkkel 
tréfából, magunk közt mi is, 
amint, hogyha eljön a napja, 
valóban tesszük majd ellenünkkel.
Tehát: csókoljuk meg egymást, 
versengjünk egymással a csókban; 
s annak, ki legügyesebben csókol, 
ki a legízesebb-kedvesebb csókot adja, 
legyen jutalma e szép virágfüzér.
Nevetnek mind a tanácson, vele. 
mind rögtön egyetért; 
társát sok lány párbajra hívja, 
s még több hadüzenet nélküli,
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kibogozhatatlan háborúra kél.
E zűrzavart látva 
közbelép a megarai lányka, 
s rendet csinál előbb, aztán 
így szól: csókjainkról az ítél méltán, 
kinek legszebb a szája.
Erre mindük azt kiáltja:
Amarillisz legyen e verseny bírája, 
s ő édesen lesüti erre szép szemét, ■ 
a szerénység pírja elborítja, 
mutatva, hogy éppoly szép belül, 
amint kívül szép. Vagy persze lehet, 
hogy arca csupán 
magasztalt szájára irigykedett, 
s hogy feldíszítse magát, 
vett korallszín gyönyörű ruhát, 
mint hogyha szólna: 
szép vagyok én is.
Ergasztó:
Ó, hogy nimfává lettél, 
te szerencsés, édességeid 
előretudó szerelmes!
Mirtilló:
Hogy a szerelmi ítélőszéket vállalta
a legszebb bíró, megarai
szokás szerint sorshúzás adta
rendben ment mindegyik
próbára tenni csókjait
az édesség ezen isteni
legszebb próbakövén;
hogy ítéljen e magasztos száj,
ez a kedves száj,
mely, mint az indiai kagyló:
ritka keleti gyöngyöktől illatos,
s széle, mely zárja a szép kincset, s feltárja,
mint édes mézzel kevert bíbor.
Ergastóm, nem tudom elmondani néked 
a kimondhatatlan édességet, 
amit éreztem, amikor csókoltam.
De legalább ebből megérted,
hogy leírhatatlan a száj,
amit megkóstoltam. Ha egybegyűjtöd is
képzeletben a ciprusi nád,
s az iblai lépek ízeit;
mind kevés, ha összehasonlítanád
az édességgel, amit ízleltem itt.
Ergasztó:
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Ó, szerencsés tolvaj, ó édes csókok!
Mirtilló:
Igen, édesek, de nincs bennük köszönet, 
hisz hiányzott a legjobb rész 
az örömből: Ámor adta őket; 
s nem szerelmi érzés.
Ergasztó:
De mondd: hogy mit éreztél, 
mikor a csókban te következtél?
Mirtilló:
Ergasztó, ajkaimba
futott akkor a lelkem;
életem akkor ilyen
kis térbe zárva
egyedül e csók volt,
ezért tagjaim magukra hagyottam
erőtlen remegtek.
Mikor szép szeme elé vezettek (mert tudtam, 
csalárd, s ármányos a tettem), 
e szép arc méltóságától megrettentem, 
de egy derűs; gyengéd mosolyától 
felbátorodtam aztán, 
s összeszedtem magam.
Ámor maga szállt, Ergasztó, 
mint a méh, ajka 
duzzadó, friss rózsája közé.
Míg szája csókomban 
pusztán csókoftan 
szoros, mozdulatlan maradt, 
a méz édességét éreztem csak.
De mikor ő kínálkozott,
legédesebb rózsáját ő nyújtotta nekem
(vagy mert kedves, vagy én voltam szerencsés,
de oka biztos nem szerelem)
hogy kettőnk ajka így találkozott
s csókjaink egymásba értek
(édes, drága, értékes kincsem,
elvesztettelek, s meg nem halok?)
akkor a rózsába rejtett méh
éles fullánkja hatolt puhán
szívembe, mit hogy sebezni lehessen
azért kaptam vissza csupán.
Éreztem: halálos sebet kaptam, 
s erre úgy elkeseredtem, 
hogy a gyilkos ajkat majd’ megharaptam, 
hogy visszaadjám a kínnak csak jelét 
de nem hagyta, ó jaj, az illatos lég
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mit isteni lelke kiléiegezett: 
illemtudást ébresztett bennem 
s elfújta mind azt az őrületet.
Ergasztó:
Ó, illem, illetlenül 
korlátozod te a szeretőt!
Mirtilló:
a próbával,Mindenki végzett 
s izgalommal nézett 
magasztos bírónk döntése elé.
S a kecses Amarillisz úgy ítélt 
legjobb ízű az én csókjaim voltak, 
s kezével a kedves virágfűzért, 
melyet a győztesnek tartogattunk 
jutalmul, hajamba fonta.
Ó én, nyomorult! Napverte mező 
nem ég úgy, ha itt a perzselő 
kánikula, s a veszett égi Kutya 
a földet ugatja, aszállyal maga , 
mint égett akkor szívem 
édességben, s a vágyban teljesen, 
mint soha még elnyert győzelemtől.
De azért magamhoz tértem annyira, 
hogy a fűzért fejemről levettem, 
s neki nyújtottam, mondva:
Téged illet ez, téged érintsen, 
mert szád édességével 
csókjam te tetted édessé.
S ő udvariasan elfogadja, 
s szép fejére rakja, mint koronát; 
s egy másikat, mely addig 
az ő homlokára simult, az enyémre ád.
S ez az, mit hordok, 
s örökké a sírig hordani fogok én,
(száraz, mint látod), 
annak a napnak édes emlékezetén 
őrködve, de még inkább elveszett 
reményem halott jeleként.
Ergasztó:
Ó, te inkább szánalomra, mint irigységre méltó 
Mirtilló, sőt, ú}Jantalosz, 
hisz Ámor játéka, mi csak tréfa volt 
téged valóban kínoz. Túl drágák neked 
örömeid, s cseled
kéjt s gyötrelmet egyként eredményezett.
De ő rájött-e a csalásra?
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Mirtilló:
Nem tudom, Ergasztó.
Azt tudom csak, hogy ameddig 
pillantására méltatta Eliszt 
engem is édes, szerelmes 
tekintetre méltatott mindig, 
de a kegyetlen sors 
oly hirtelen ragadta el tőlem, 
hogy alig éreztem ebből valamit.
E szép tekintet ereje volt az ok csupán,
hogy elhagytam, mi drága volt addig,
s idejöttem (ahol apám
mint tudod, még őrzi
régi, szegényes kunyhóját) gyors
lábbal, ó, én nyomorult! S láthatod,
tovább, az örök hanyatlásra fut
szerelmes, derűs napom,
mi oly kedves örömben hajnalodott.
Első találkozásukkor nyomban szégyen 
festette vörösre szép arcát egészen; 
s sütötte szemét, és eltávozott, 
jaj, én nyomorult! - mondám akkor ott- 
ez halálod nyilvánvaló jele lészen.
Közben megsínylette keservesen
a váratlan, azonnali válást
kedves, szerető apám,
s a nagy fájdalomtól betegen
megkömyékezte őt már a halál;
s én visszatértem kénytelen
az atyai házhoz. S hazaértem,
apának egészséget, fiának betegséget hoz:
szerelmi kórban, lázban égtem,
leromlottam kevés nap alatt.
S míg nap a Bikától a Bakba ért,
mindig úgy voltam, a gyógyulás nem haladt;
s azt hiszem, ma is gyötörne e kór,
ha jámbor atyám nem kért volna
illőn tanácsot a jósdától,
amely azt válaszolta,
hogy "a beteget Árkádia ege segítse".
így tértem ide, Ergasztó, vissza,
viszontlátni őt. Ez testileg meggyógyított,
(jaj, orákulum, kétes szózatod !) 
csak hogy lelkem örökké betegítse. 
Ergasztó:
Különös eset valóban,
amit meséltél, Mirtilló, elismerem,
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hogy minden részvétre méltó vagy.
De mintha üdvös a kétségbeesettnek 
csak az volna, hogy az üdvöt kétségbe vonja. 
Ideje már, hogy menjek, 
s történetedbe beavassam Koriszkát.
Te várj itt a forrás mellett, 
s amint végzek, visszatérek hozzád.
Mirtilló:
Sok szerencsét! S adja meg a mindenható 
Ég segítségedért azt a jutalmat, mit én nem 
tudok adni, udvarias Ergasztó.

Második jelenet
(Dorinda, Lupínó, Szilvió)

Dorinda:
Ó, szép, s irgalmatlan Szilviómnak
öröme, gondja: szerencsés, hű ebe,
lennék oly drága kegyetlen uradnak,
mint te, Melampo! Fehér keze,
mi szívemen vasmarok,
téged édes simogatással táplál;
veled tölt nappalt, veled az éjjet,
s én, ki úgy szeretem, hiába sóhajtozok;
mindenhová hiába követem; és mi legjobban fáj,
olyan kedves, édes csókokat ad néked,
hogy abból már egy boldoggá tenne.
Mást nem tehetek, téged csókollak 
szerencsés Melampo én is. Most, ha már 
a szerelem jócsillaga erre küldött,
(hisz az ő útját mutatod nekem), menjünk 
hova engem Ámor, téged a természet szava hív. 
De nem egy közelgő kürtöt 
hallok a sűrűben itt?
Szilvió:
Hé, Melampo!
Dorinda:
Ha nem csap be a vágy, ez a hang 
a szépséges Szilvióé, ki kutyáját 
hívja az erdőben alant.
Szilvió:
Hé, Melampo, hé!
Dorinda:
Tévedés kizárt, ez az ő hangja.
Ó, szerencsés Dorinda! Az Ég régvágyott 
kincset küld neked. Jobb elrejteni még
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a kutyát; hátha ma megszerezheted 
Sziiviód szerelmét általa.
Lupínó!
Lupínó:
Itt vagyok!
Dorinda:
Vidd ezt a kutyát,
s rejtsd a cserjésbe, odaát. Értetted?
Lupínó:
Értem.
Dorinda:
S elő ne gyere, míg nem szólítalak. 
Lupínó:
Úgy lesz.
Dorinda:
Menj hamar.
Lupínó:
Te pedig hívj hamar; 
ha ez a dög megéhezik, 
egy harapással felfal.
Dorinda:
Ó, milyen gyáva vagy ! tünés!
Szilvió:
Ó, én nyomorult! hova, merre 
menjek még, hol talállak, kedves, 
hű Melampóm? Völgyön, hegyen 
hiába kutattam, elgyöngültem, elfáradtam; 
átkozott a vad, mit neked megmutattam! 
Ni, ott egy nimfa, róla tán hírt ad.
Ó, de micsoda balszerencse!
Ő az, ő, aki folyton nyaggat.
De mégis, ki kell faggatni.
Ó, szép nimfa, mondd: 
láttad-é hű Melampóm, 
ki egy dámvad után iramodott ?
Dorinda:
Én, szép, Szilvió? Én, szép?
Miért szólítasz így, te kegyetlen, 
hisz nem vagyok szép a szemedben? 
Szilvió:
Szép vagy csúnya, láttad a kutyám?
Erre felelj, vagy indulok is.
Dorinda:
Durva vagy ahhoz, ki imád, Szilvió!
Ki hinné, hogy ily édes külső 
ily nagy kegyetlenséget takar?
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Erdőkön, akár magas hegyeken 
át követ szökő vadat, s egy agár 
nyomán, jaj nekem! összetöri a gond, 
s előlem, ki úgy szereti, menekül.
Hajh! ne az iramló dámot kövesd, kövess 
egy szerelmes, kezes vadat, 
kit elfoghatsz vadászat nélkül, 
ki megkötött foglyod.
Szilvió:
Nimfa, én Melampót keresni jöttem, 
nem az időt pocsékolni. Ég veled.
Oorinda:
Szilvió!
Te kegyetlen, ne fuss előlem, 
ki Melampórói hírt adok.
Szilvió:
Dorinda, tréfálsz?
Dorinda:
Szilvióm,
esküszöm a szerelemre, mi szolgálóddá tett
én tudom, hol a kutyád
Az imént nem egy dám nyomán hagytad?
Szilvió:
De igen, s nyomban elvesztettem nyomát.
Dorinda:
Most kutya s dám nálam van.
Szilvió:
Nálad?
Dorinda:
Nálam. Fáj, ugye, hálátlan, 
hogy föltart, aki úgy szeret,
Szilvió:
Drága Dorindám, add ide őket!
Dorinda:
Nézd a hamist, ó, kihez is kötött a sorsom!
Hát egy vad, s egy kutya miatt vagyok drága neked? 
De nézd szívem, ingyen nem adom.
Szilvió:
Jó, igazad van: megadok mindent.
(kijátszlak majd. úgy is, nyugodtan hidd meg) 
Dorinda:
S érte mit adnál?
Szilvió:
Két szép aranyalmát, a minap 
adta őket szépséges .anyám.
Dorinda:
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Van elég almám, 
adhatnék neked olyat, mi talán 
ízesebb, s szebb mint a tied, 
ha ajándékomat meg nem veted 
Szilvié:
Mit akarsz hát?
Esetleg kost, vagy bárányt?
Bár apám nem kérdtem meg erről.
Dorinda:
Vágyam nem kos, nem bárány, 
csak te, Szilvió, s szerelmed.
Szilvié:
Más nem is kell?
Dorinda:
Nem.
Szilvió:
Igen, igen, mind a tied. S most 
add kutyám, s vadat, kedves nimfa.
Dorinda:
Ó, hogyha tudnád, mennyit 
ér a kincs, mit bőkezűen ősztől, 
s szavad szíved visszhangozná!
Szilvió:
Idehallgass, szép nimfa. Te valami 
szerelemről beszélsz nekem folyton, 
de én nem tudom, hogy az mi. Akarod, szeresselek, 
s én szeretlek is, ahogy tudlak, s amennyire értlek. 
Mondod, kegyetlen vagyok, s én nem tudom, 
mi légyen az, s így tenni se véled.
Dorinda:
Ó, nyomorult Dorinda! Mibe vetetted 
reményed? honnan vársz segítséget?
E szépség nem érzi szikráját se még 
Ámor tüzének, mely minden szerelmest éget.
Édes gyermek,
tűz vagy nekem, s te nem égsz 
szerelmet lehellsz, s nem érzed.
Szépséges anyád,
emberi alakban
a tápláló istennő szült téged,
kit Ciprus imád;
s van már tüzed, van nyilad:
jól tudja sebzett, égő kebelem;
kötözz válladra szárnyakat:
új Cupido leszel, s ha nem jég szíved,
a Szerelem híja nálad csak szerelem.
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Szilvié:
Mi ez a szerelem?
Dorinda:
Ha szép arcod nézem, 
a szerelem menyország, 
ha szívemet nézem, 
pokolbeli láng.
Szilvié:
Nimfa, ne több szót, 
ide a kutyámat!
Dorinda:
Előbb add kialkudott szerelmed.
Szilvié:
Hát nem neked adtam?
Vedd, s tégy vele ami tetszik.
Tiltom tán, vagy megtagadtam?
Mi többet akarsz még? Miért nyavalyogsz?
Dorinda:
(Útszélre szórod a magvat, 
szerencsétlen Dorinda!)
Szilvié:
Mit gondolkodsz? Még mindig váratsz? Mit csinálsz? 
Dorinda:
Nem kapod meg gyorsan, amire vágysz, 
hogy aztán megszökhess, álnok Szilvió.
Szilvié:
Á, biztos nem teszem, szép nimfa.
Dorinda:
Adj hát zálogot nekem.
Szilvió:
Milyen zálogot akarsz?
Dorinda:
Ó, kimondani nem merem!
Szilvió:
Miért?
Dorinda:
Csak, mert szégyellem.
Szilvió:
De mégis, kérd!
Dorinda:
Azt szeretném, hogy szavak nélkül értsd.
Szilvió:
Szégyelled kimondani, 
s elfogadni nem szégyellenéd.
Dorinda:
Ha ígéred, hogy megkapom,
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elárulom.
Szilvió:
ígérem,
de csak ha megmondanod, mi ez. 
Dorinda:
Ó, nem is értesz,
Szilvióm! Én jobban, értenélek, 
ha ilyet te mondanál nekem. 
Szilvió:
Bizony, ügyesebb 
vagy te nálam.
Dorinda:
Inkább forróbb a szívem, Szilvió, 
s kevésbé kegyetlen.
Szilvió:
Az igazat megvallva, nem vagyok 
egy nagy gondolatolvasó: beszélj, 
ha azt akarod, hogy értselek. 
Dorinda:
Ó, én nyomorult! Az kell, 
mit adni anyád szokott.
Szilvió:
Egy pofon?
Dorinda:
Pofon annak, ki imád, Szilvió? 
Szilvió:
De hát ő gyakran kényeztet vele.
Dorinda:
Ór tudom, hogy ez nem igaz.
S csókot soha nem ad?
Szilvió:
Nem csókol meg, 
s nem is akarom, hogy más tegye. 
Tán csók lenne az a zálog?
Nem felelsz. Pirulásod vádol.
Most már biztos vagyok benne. Jó; 
de add előbb a vadat, s kutyámat. 
Dorinda: 
ígéred, Szilvió?
Szilvió:
ígérem.
Dorinda:
S megtartod?
Szilvió:
Meg ha mondom.
Ne kínozz már!
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Dorinda:
Gyere elő, Lupínó!
Nem hallod?
Lupine:
ó, de bosszantó!
Ki szóiít? Ó, jövök, jövök, nai
Nem én üiök a főiemen, hanem a kutya.
Dorinda:
íme, a kutyád, Szilvió,
ki nálad jobban udvarol nekem, s ezekben... 
Szilvió:
Ó, de boldog vagyok!
Dorinda:
...ezekben a kezekben
miket úgy megvetsz, falait nyugalmat...
Sziivió:
ó, iegédesebb, hű kutyám!
Dorinda:
...s csókjaim, sóhajaim kedvesen fogadta.
Szilvió:
Ezerszer, ezerszer csókollak.
Tán valami bajod esett futás közben? -
Dorinda:
Boldog eb! Sorsot miért nem 
cserélhetek veled? Ó, mibe keveredek itt, 
hogy egy kutya miatt a féltékenység leterít! 
De te, Lupínó, indulj vadászni; 
hamarosan követlek én is.
Lupínó:
Megyek, úrnőm.

Harmadik jelenet
(Szilvió, Dorinda)
Szilvió:
Nincs semmi bajod. Amúgy, Dorinda, 
hol a dám, amit ígértél?
Dorinda:
Élve vagy holtan akarod?
Szilvió:
Nem értem.
Hogy lehetne élve, ha megölte a kutya?
Dorinda:
De ha nem ölte meg?
Dorinda:
Tehát él?
Dórinda:
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Él.
Szilvió:
Annál kedvesebb, s örömtelibb 
nekem ez a zsákmány.
S jó Melampóm oly derék volt, 
hogy hozzá se nyúlt, bele se kóstolt?
Dorinda:
Csak szívén sebesült meg.
Szilvió:
Gúnyolódsz velem, vagy képzelegsz Dorinda? 
Szívsebbel élő hogy maradna!
Dorinda:
Én vagyok az a vad, 
legeslegkegyetlenebb Szilvió, 
kit anélkül, hogy akartad volna, 
elfogtál, elejtettél; 
élő, ha elfogadsz, 
halott, ha eltaszítasz.
Szilvió:
S ez az a dám, ez a préda 
amit imént említettél?
Dorinda:
Ez és nem más. Jaj! Mi bajod?
Nem kedvesebb, ha dámád van, mintha, dámod? 
Szilvió:
Te nekem nem vagy kedves, 
nem is szeretlek, gyűlöletes vagy, 
te ronda, hazudós, hitegető, aljas!
Dorinda:
Ez hát a jutalmam, kegyetlen Szilvió?
Ez a zsold, mit nekem adsz, ez szavad,
hálátlan fiú? Legyen Melampo a tiéd ingyen
s vele én, mert hisz mindent
mi hozzám tér, hozzádtérítek, csak -
szép szemed fényét tőlem meg ne tagadd.
Követlek majd, mint társad
hűbben, mint hű Melampód;
mikor majd fárad
leszel, megtorlóm homlokod,
s ezen a térden
mely érted, ha kell, soha nem pihen, pihenhetsz. 
Viszem a fegyvert; viszem zsákmányt;
S ha az erdőn vadat nem lelsz, 
lő neked Dorinda. S gyakorolhatod 
mindig az íjat keblemen: 
hisz ahogy akarod,

!

115



nyilad mint szolga viszem, 
vagy mint zsákmány ízlelem; 
leszek tegze, leszek célpontja.
De kihez beszélek? Jaj nekem!
Ahhoz, ki meg se hallgat, elfut.
Fuss csak: Dorinda követ 
a kegyetlen pokolba is, ha van bármi pokol 
vadságodnál kegyetlenebb, 
s a fájdalomnál, mi nekem jut.

Negyedik jelenet 
(Koriszka)

Koriszka:
Lám, hogy kedveli Fortuna
még jobban, mint remélte, Koriszka tervét!
Kedvelni van is oka
azt, aki hajszoltan nem hajszolja tova kedvét.
Ereje jókora, a világ
nem véletlen csodálja hatalmas istennőként; 
elébe vágj, s ne fuss utána: 
törleszkedve törj neki ösvényt. Aki mulya, 
ritkán szerencsés, sőt soha.
Ha nem szorgoskodnék együtt vele, 
mi hasznom lehetne akkor 
most e kényelmes, ebből a biztos, 
vágyamhoz illő alkalomból? Egy ostoba 
vetélytársa elől meghátrált volna tán, s arcán 
viselné a nyílt féltékenység jegyeit, 
ferde szemmel nézné biztosan, 
s rosszul tenné: nyílt ellenségtől bárki jobban 
óvakodhat, mint attól, ki titkosan az. Lapuló szírt 
csak, mi kifoghat a legokosabb kormányoson is.

• Ki barátságos arcot nem tud színlelni, még 
nem elég elszánt ellenség, s meglátjuk ma, 
hogy mit tud Koriszka. Oly ostoba sem vagyok, 
ki olyasmit elhisz, hogy nem is szerelmes Amarillisz; 
tán elhitetheti mással, ki kevésbé okos; 
de nem Koriszkával, kit mesterének mondhat 
e mesterség. Egy leányka, 
ki zsenge s együgyűóske még, most 
bújt ki.a tojásból, s éppcsak 
első édességeit csöppenti belé Ámor, 
kit bájos szeretője régóta óhajt, 
s jár utána; s mi még rosszabb, megcsókolta, 
s ő visszacsókolt; tán ez maradna állhatatos?
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Ki ezt hiszi, hibbant; én sose hinném.
S ím, a végzet mint segít:
Amarillisz jön éppen itt. Ügy teszek, mint 
ki nem látja, s hátrahúzódom én.

ötödik jelenet 
(Amariiiisz, Koriszka)

Amarillisz:
Drága, áldott erdő, 
vadon, te magányos, hallgatag, 
nyugalom és béke igaz menedéke; 
mennyire szívesen térek meg hozzád, 
hogy viszontlássalak!
S ha csillagokadta osztályrészem
az volna, hogy éltem
saját akaratom, kedvem szerint éljem,
eiíziumi mezőkkel,
héroszok szép kertjével,
el nem cserélném könnyű árnyékaidat.
Hisz, ha jól értem, 
mind a múlandó földi javak 
csak ártalmasak.
Ha sok van belőlük, az a kevesebb: 
téged birtokolnak, nem te birtokolsz.
Nem vagyon, hanem 
más szabadsága csak, 
amit bitorolsz.
S mit ér, hogy ifjú vagy, s a világ
szépségesnek hív,
tisztességesnek mond,
mit halandó vérben az égi nemesség;
az ég s föld annyi szép kegye:
itt tág, derűs mező,
amott a boldog domb,
termékeny, víg legelők s még termékenyebb nyáj 
ha mind e javak közt elégedetlen a szív?
Boldog a pásztorlány: 
csípőjét elfedi éppen 
a szegényes, de tiszta, 
kedves, fehér szoknya, 
magát bírva gazdag, 
s természet kegyétől ékes; 
édes szegénységben 
nem ismer szegénységet, 
s a gazdagok gondjait sem, 
ám övé mindaz, amiért
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hírvágyba sose betegedett 
s tán meztelen, de elégedett!
Mit a természet neki ad, mindazt élteti, 
mit a természet adott neki: 
a tej tejszínű bőrét; 
méhek édessége 
veleszületett édességei mézét.
A forrás, melyből iszik, 
az fürdeti, s tükre még; 
hitelt nem kér, s tőle se senki.
Felőle hiába sötétül az ég 
s felhői terhe hiába jég, 
vagyonáért sose rettegett; 
tán meztelen, de elégedett.
Egyetlen édes, könnyű, nem könnyes
gond él szívében:
hizlalni a nyájat
zöld sarju füvecskén, hizlalni
pásztor szeretőjét szép szemén,
s nem azt, kit emberek
vagy csillagok szabtak rá ki,
de akit Ámor adott neki.
S árnyas ligetecskén, 
mit kedvelt mirtuszuk ékít, 
az őt vágyó után vágyik a lány; 
nem érez. oly szerelmi lángot, 
mit a fiúban nem látott; 
s benne se látni oly tüzet, 
mit társa nem érezett: 
tán meztelen, de elégedett.
Ó igazi élet, mi nem tudja, milyen 
meghalni a halál előtt!
Bár sorsom elcserélhetném rád!
De lám, Koriszka jő. Isten hozott, 
édes Koriszkám.
Koriszka:
Ki szólít?
szemem fényénél, életemnél 
drágább Amarillisz, hova mész 
ily magányosan?
Amarillisz:
Sehova másfelé, mint 
ahol épp találsz, s aminél jobb 
helyre nem is vágyhatok, 
minthogy téged látlak itt.
Koriszka:
Arra találtál, ki tőled meg se válhat,

!

118



drága Amarilliszem, ki most is éppen 
rólad gondolkozva így szólt szívében:
"Ha kedvese-lelke vagyok, hogy is lehet nálam 
nélkül meg ily hosszú ideig?” s e percben 
végre itt voltál, lelkem.
De te nem szereted már Koriszkádat. 
Amarillisz:
Hogy gondolhatod ezt?
Koriszka:
Hogyan? Még kérdezed?
Ma menyasszony leszel....
Amarillisz:
Én, menyasszony?
Koriszka:
Igen, menyasszony, 
s hírét nem tőled veszem.
Amarillisz:.:
Hát hogy tudathatom 
mi újdonság nekem?
Koriszka:
Még tetteted is magad 
s tagadod, kedvesem?
Amarillisz:
Gúnyolódsz velem?
Koriszka:
Énvelem te inkább.
Amarillisz:
Megerősíted hát, 
hogy igazat szólsz?
Koriszka:
Sőt, esküszöm rá;
de biztos, hogy róla nem is tudsz?
Amarillisz:
Azt tudom, hogy rég elígértek már, 
de hogy ily közel a nász, nem tudtam.
S ki volt a hírhozó?
Koriszka:
Fivérem, Ormino. S azt is mondja még, 
soktól hallotta, senki másról sem beszél.
Úgy tűnik, ez zavarba ejt. Oly hír ez talán, 
melytől zavarba esik egy leány?
Amarillisz:
Nagy lépés ez, Koriszka; 
anyám is azt mondta, 
aznap újraszületik az ember.
Koriszka:
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Biztosan jobb életre 
születik újra; s neked így 
vidámnak kéne lenned. Miért sóhajtozol? 
Sóhajtozzon az a mihaszna.
Amarillisz:
Milyen mihaszna?
Koriszka:
Mirtilló, aki éppen ott volt, 
mikor fivérem a hírt elmondta nékem, 
s kicsi híja, hogy a fájdalomba 
bele nem halt. Megtörtént volna bizton, 
ha én nem biztatom, s nem ígérem, 
hogy e nászt megakadályozom; 
persze, csak vigasztalásul mondtam, 
bár e feladatot megoldanám, jól tudom. 
Amarillisz:
S volna megtenni merszed?
Koriszka:
Hát persze!
Amarillisz:
Hogyan tennéd?
Koriszka:
Könnyedén,
s hogy egyetérts, s felkészülhess rá.
Amarillisz:
Ha így gondolod, s szavadat adod, 
hogy tőled senki nem tudja meg, elmondanék 
valamit neked, mit szívemben régen tartogatok. 
Koriszka:
Hogy én elárulom? Előbb nyílik meg 
a Föld s nyel el, csodamódon.
Amarillisz:
Tudd meg, Koriszkám, ha elgondolom, 
hogy oly fiúnak kell majd engedelmeskednem, 
ki gyűlöl, megvet engem; nincs más gondja 
mint az erdő, s kinek egy vad, egy kutya 
többet ér, mint száz nimfa szerelme, 
hát zúgolódok, szinte reményvesztetten 
élek. De nem merem kimondani: 
elveszteném a becsületem, 
minthogy apámnak már szavam adtam 
s ami rosszabb, a nagy istennőnek is.
De ha te segítsz, s úgy, hogy sértetlen 
marad a hűség, az adott szó, az élet, 
a vallás, a törvény, a becsület, 
akkor elvágnád kötelékem súlyos szálait,
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. akkor üdvének, életének hív Amarillisz.
Koriszka:
Ha ezért sóhajtoztál Amarillisz,
hát igazad volt. Hajh! Hányszor mondtam:
"Ilyen szépséget annak, aki megveti?
Ily gazdag gyönyört annak, ki nem is ismeri?“
Te túl sokat okoskodsz, az igazat megvallva 
annyit, hogy az már ostobáskodás. Hogyhogy nem szólsz, 
miért hagyod, hogy ezt ne tudják?
Amarillisz:
Szégyellem magam.
Koriszka:
Nagy betegség, húgocskám. Inkább 
esnék lázba, kolerába, mint ebbe-.
De higgy nekem, kigyógyulsz még, 
szép húgom; hisz ha csak 
egyszer megtagadod, s lerázod: elég.
Amarillisz:
A szégyent, mit lelkűnkbe a természet vésett, 
nem lehet megtagadni, hisz ha megkísérted 
kiűzni szívedből, arcodra menekül.
Koriszka:
Ó, Amarillisz, ki bajod 
előbb okoskodva elhallgatod, 
aztán kikiabálod szinte az utcán!
Ha e gondolatod előbb
elmondod nekem, tán gondod ma nem szorít.
De meglátod mindjárt, mit tud Koriszka: 
bölcsebb és hűbb kezekbe nem is kerülhettél volna.
S ha segítségem hitvány férjtől megszabadítna, 
nem kéne egy jó szeretőt keresned?
Amarillisz:
Erre majd alkalmasabb 
időben gondolunk.
Koriszka:
Bizony mondom, 
ne hagyd cserben hű Mirtillód.
Tudod, nincs ma pásztor, 
se érdem, se igaz hűség, 
se szépség jogán szerelmedre méltóbb.
S te (ó, túl kegyetlen) meghalni hagyod 
anélkül, hogy annyit mondhatna neked, “Meghalok?” 
Legalább egyszer hallgasd meg őt.
Amarillisz:
.Mennyivel jobb
tenne a békesség, s gyökerestől
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kitépni e reménytelen vágyat!
Koriszka:
Szebb, ha halál helyett e vigaszt adod. 
Amarillisz:
Csak kínjait duplázná.
Koriszka:
Ezt bízd őrá.
Amarillisz:
De hova lennék, ha ezt 
megtudná valaki?
Koriszka:
Milyen kisszívű vagy!
Amarillisz:
Ám legyen szívem kicsi, de jósággal teli.
Koriszka:
Amarillisz, ha neked szabad 
őt cserben hagyni, akkor cserben 
én is joggal hagylak. Ég veled. 
Amarillisz:
Koriszka,
hallgass meg; gyere vissza!
Koriszka:
Egy szót sem,
ha nem ígéred meg, hogy...
Amarillisz:
ígérem neked, meghallgatom, 
ha másra nem kényszerít....
Koriszka:
Mást nem kér.
Amarillisz:
... s hitesd el vele, hogy én nem 
tudtam a dologról semmit...
Koriszka:
Majd én biztosítom
őt, hogy véletlen műve volt.
Amarillisz:
.... s ne akadályozz majd engem, 
hogy távozhassak, amikor tetszik... 
Koriszka:
Amikor tetszik, ha meghallgatod.
Amarillisz:
...s rövid ideig tartson...
Koriszka:
Úgy lesz, ha mondom.
Amarillisz:
...ne is érjen hozzám,
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mert hosszú a kardom...
Koriszka:
Jaj, milyen kín lesz nekem még 
az ilyen együgyűség!
Nyelvét kivéve minden tagját 
összekötöm, úgyhogy biztonságban 
állhatsz elé: kell még más egyéb? 
Amarillisz:
Más nem.
Koriszka:
S mikor hallgatod meg?
Amarillisz:
Amikor jónak látod, 
de adj nekem pár percet, 
hogy hazatérjek, s e nászról 
több értesülést szerezzek.
Koriszka:
Tégy úgy, de iparkodj 
mindezt röviden. Mert hallgasd 
ötletem: idejössz egyedül, 
hűsölni ma délben 
nimfáid nélkül, s majd 
itt találsz engem is.
Velem lesz Nerinna, Aglauro 
és Phillis, Elis meg Licoris, 
éppoly ravasz, s bölcs, mint hű, 
bizalmas társnőm mind; 
akikkel, mint szoktad is, 
szembekötősdit játszol.
Mirtilló így elhiszi bizton: nem őérte 
de a magad kedvére jöttél el ide. 
Amarillisz:
Ez tetszik nekem, csak nem akarnám, 
hogy azok a nimfák itt legyenek 
Mirtilo beszédje alatt, tudod-e?
Koriszka:
Értem, s megfontolom; gondom lesz rá, 
hogy ettől ne kelljen félned: 
ha itt az ideje, eltüntetek minden nimfát. 
Menj hát, s szeretetedben tartsd meg 
hűséges Koriszkád.
Amarillisz:
Szívem kezében tartja,
rajta múlik, szerettesse magát, ha akarja.
Koriszka:
Úgy tűnik, szilárdan áll? Ez a vár,
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bár az én szavamnak ellenáll, 
nagyobb erővel vívható, 
s erre való lesz Mirtilló.

• Jól tudom én,
bájos szerető szava, szép fohász, 
mit tesz egy lány szívén.
Ha hagyja magát meghajlítani, 
továbbszorítom, e játékkal úgy megkötöm, 
hogy játéknak nem veszi; kémlelni, tetszik, 
nem tetszik neki, majd nemcsak szavaiban tudok 
de szíve legbelsőbb zugaiba elhatolok.
Ha kezembe kapom, s titkának már 
tudója s őre leszek, fáradság 
nélkül teszek vele, amit csak akarok, 
eljuttatom, ahova kell, s olyan úton, 
hogy nem ő, de más se lesz, ki el nem 
hiszi könnyen, hogy őrült szerelme vitte oda, 
s nem az én mesterkedésem.

Hetedik jelenet
(Koriszka, Szatiró)

Koriszka:
Jaj, meghalok!
Szatiró:
S én élek.
Koriszka:
Gyere vissza, kérlek
gyere vissza, Amarillisz, csapdában vagyok.
Szatiró:
Amarillisz nem hall. Ó, ezúttal 
kénytelen vagy itt maradni.
Koriszka:
Jaj, a hajam!
Szatiró:
Olyan régen várok rád lesben,
hogy végül hálómba csak beleestél. Úgy ám,
s most nem köntösöd fogom, hugocskám, hanem hajad.
Koriszka:
Énrám vártál, Szatiró?
Szatiró:
Igen, rád. Nem te vagy tán
Koriszka, a hazugság igazi, ,
híres mestere, kihazug 
szavacskát, álreményeket, meg hamis 
pillantásokat ad el drágán? ki elárultál
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annyi módon s megcsúfoltál folyton, 
csalárd, legrosszabb Koriszka?
Koriszka:
Bizony Koriszka vagyok; 
de már nem az semmiképp sem, 
ki szemednek hajdan fénye volt.
Satiróm, kedvesem.
Szatiró:
Most kedves vagyok már,
igen, te gyalázatos; de nem voltam kedves
mikor Koridon miatt elhagytál.
Koriszka:
Másért, téged?
Szatiró:
Na, most hall csodát 
s új dolgokat az ártatlan lélek!
S mikor rávettél, hogy Lilla íját, Cloris gyűrűjét,
Daphne saruját, Silviától a leplet,
lopjam el, azzal, hogy tolvajlásomért
majd az a szerelem lesz a zsold,
mit szád nekem ígért, s más kapott meg;
vagy mikor a legszebb virágfüzért
elhoztam neked, s te ajándékba Nisónak adtad;
s mikor az erdőn, forrásnál, a hegyen,
hagytál vacogni át hideg éjeken, hogy nevetség,
s gúny tárgya lettem, kedves voltam
akkor is, te gyalázatos? Most
megfizetek, hidd el, fizetek mindezért.
Koriszka:
Jaj nekem, úgy vonszolsz, 
mint egy áldozati borját.
Szatiró:
Helyesen mondtad.
Szabadulj ki, ha tudsz; biz nem félek, 
hogy innen elfutsz: ahogy most megfogtalak 
nem érnek majd fogásaid sokat. Máskor 
elmenekültél, te komisz; de most, hacsak 
fejed nem hagyod itt, hiába is próbálkozol 
kisiklani kezem közül.
Koriszka:
Jaj! legalább ne tagadj meg tőlem 
annyi időt, míg elmondhatom 
magyarázatomat megfelelően.
Szatiró:
Beszélj hát.
Koriszka:
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Hogy beszéljek, ha lefogsz?
Eressz el.
Szatiró:
Hogy én eleresszelek?
Koriszka:
Esküszöm neked, 
el nem futok.
Szatiró:
Hitet teszel,
álnok hitszegő? Még mersz 
hitről beszélni velem? A hegy 
legrémisztőbb barlangjába 
viszlek, mit nem ért még soha 
napfény, sem emberi láb.
A többiről nem beszélek, majd megérzed.
Örömömre, s szégyenedre
úgy kínozlak meg, ahogyan érdemied,
Koriszka:
Képes volnál, te kegyetlen, ezzel a hajjal,
mi megkötözte szíved, ezzel az arccal,
mi örömöd volt egykor, a valaha
életednél drágább Koriszkával,
kinek esküdöztél, hogy édes érte halni,
képes volnál gyalázatot elkövetni? Ó egek! Ó sors!
Miben reménykedhetek most már? Kinek higgyek
én nyomorult, eztán?
Szatiró:
Gyalázatos,
most is azon jár az eszed, hogy rászedj! Még 
csábítással, ármánnyal kísértesz?
Koriszka:
Hajh, kedves Szatiró, ne kínozd tovább 
azt, ki imád. Jaj nekem! hisz nem vagy te vad, 
szíved nem márvány, vagy szikla, 
íme, lábaidhoz estem. Ha megbántottalak, 
szívem bálványa, bocsánatodért esdem.
Izmos, emberfeletti térdeidre,
melyeket ölelek, előttük leborultam;
a szerelemre, melyet egykor irántam
mutattál; az édességre,
mit szemeimtől kaptál; csillagaidnak mondtad
mi két forrás most;
e keserű könnyekre kérlek,
könyörülj rajtam s engedjél el.
Szatiró:
(Meghatott az álnok; ha csak az

I

126



érzéseimnek hinnék, bizony szavára állok.)
De végül is, nem hiszek neked. Túl komisz 
vagy, s ki jobban hisz, jobban rászeded.
Az alázat, a könyörgés mögött
Koriszka rejtőzik:, nem tudsz
más lenni magadnál. Még mindig erőlködsz?
Koriszka:
Jaj, szegény fejem ! Ó, kegyetlen, csak 
egy kicsit várj még, kérlek; s még egyetlen 
kegyet tőlem meg ne tagadj.
Szatiró:
Milyen kegy lenne az?
Koriszka:
Hogy engem még egy kicsit hallgass.
Szatiró:
Talán
azt hiszed, hogy hamis szavacskák, 
hazug könnyek megindítanak?
Koriszka:
Jaj! nyájas Szatiró, tehát 
te mindenképp megkínzol engemet?
Szatiró:
Bebizonyítom. Gyere hát.
Koriszka:
S nincs könyörület?
Szatiró:
Nincs könyörület.
Koriszka:
S ez teljesen biztos?
Szatiró:
Teljesen biztos. Befejezed 
végre csábbeszédedet?
Koriszka:
Ó, te idétlen, bárdolatlan bugris, 
félember, félkecske, de teljesen állat, 
legrohadtabb dög, a természet 
gyalázatos hibája; ha azt hiszed, 
hogy Koriszka nem szeret, hát jól hiszed.
Mit akarsz, mit szeressek rajtad? Azt a szép pofádat? 
A szutykos szakállad? A kecskefüled?
S azt a rothadó, nyálas 
fogatlan odút?
Szatiró:
Ó te gyalázatos!
Nekem mondod ezt?
Koriszka:
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Neked bizony.
Szatiró:
Nekem, te gaz?
Koriszka:
Neked, te kecske.
Szatiró:
S a puszta kezemmel 
nem tépem ki azt a pimasz 
szuka nyelved?
Koriszka:
Ha hozzám nyúlnál, 
ha arra bátorkodnál...
Szatiró.
Ilyen helyzetben van
az alávaló némber, a markomban,
s nem remeg? Még lenéz? Gyaláz?
Olyat teszek mindjárt....
Koriszka:
Milyet, te bunkó?
Szatiró:
Élve megeszlek.
Koriszka: .
Ugyan mivel, 
ha nincs fogad?
Szatiró:
Egek, ezt hogy tűrhetitek?
Ha nem bosszulom meg rajtad... Gyere már arrébb. 
Koriszka:
Nincs semmi kedvem.
Szatiró:
Nem jössz, komisz?
Koriszka:
Nem, bárhogy akarod is; 
nem.
Szatiró:
Pedig odajössz velem, 
mert elhiheted, karjaim 
el sem veszítheted.
Koriszka:
Nem megyek oda, mert elhiheted: 
nem veszíthetem el a fejem.
Szatiró:
No gyerünk, lássuk hát akkor, 
kinek mije erősebb, s kitartóbb, 
a te nyakad, vagy az én karom.
Nagyon belémakaszkodik kezed,
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de még így sem tudsz
megakadályozni semmit, te eltévelyedett.
Koriszka:
Meglátjuk majd.
Szatiró:
Meglehet.
Koriszka:
Húzd meg jól! Szatiró, ég veled; 
hogy törne ki a nyakad.
Szatiró:
Jaj, micsoda fájdalom! Ó, én nyomorult!
Jaj, fejem! Jaj, a gerincem! Jaj, karom! 
micsoda vad esés ez! Mozdulni, 
feltápászkodni alig tudok. Hát lehetséges; 
hogy elfut, s ittmarad letépett feje?
Ó, sosem látott csoda! Nimfák, pásztorok 
hada, ide, s ámuljatok a titkon; 
varázslat döbbentő műve bizton, 
hogy ez itt elmenekül, 
s él, fej nélkül. Milyen könnyű!
Alig van benne agy, s nem is spriccol 
belőle a vér! De mit bámulok én? 
én ostoba! Én eszement! ő fej nélkül?
Inkább te vagy anélkül. Ki látott valaha 
rászedettebbet? Most láthatod, 
bizony, elfutott, épp mikor azt hitted, 
hogy legjobban fogod. Álnok bűbájos!
Nem volt elég neked, hogy hazudott szíved,
arcod, szavad, mosolyod, pillantásaid,
hát még hajad is? íme, költők,
itt a természetes arany, itt a tiszta ámbra,
mit magasztaltok ostobamódra. Piruljatok
hát, vakok, s most úgy énekeljétek meg
újra tárgyatok, mint tisztátalan, komisz
csalónő mesterkedéseit, ahogy sírokat fosztogat:
rothadó koponyákról lopdos hajat,
hogy sajátjába fonja; s oly jól beledugta,
hogy azt dicsértethette vétetek,
mitől borzadni jobban kellett volna,
mint Megeira undok vipera-hajától.
Szeretők, ezzel kötöznek titeket?

' Lássátok, s szégyelljétek, nyomorultak.
Ha, amint mondjátok, szívetek 
ebbe van belegabajodva, már mindegykőtök 
sírás és sóhajok nélkül 
megszabadíthatja magáét. Ám késik
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mind közzétenni a szégyent! Biztos, 
hogy soha nem volt olyan híres, sem oly világos 
haj, mint az égi fürt ott, a sok csillaggal, 
de ezt a fürtöt is ilyenné teszem, s még inkább, 
ki hordta; híre legyen örökre becstelen.
Kórus:
Ó, súlyosan vétett, 
ki Ámor legszentebb törvényén 
hűtlenségével átlépett, 
ez okozta romlásunkat, 
halhatatlan istenekben 
halandó harag ezért gyulladt, 
mely annyi ártatlan lélek 
könny-, s vérehulltától sem lankad.
Hiszen a hűség, kezdete minden erénynek, 
a jólszületett lélek egyetlen dísze 
ott fenn nagy becsben áll!
Hisz, hogy az ember szerelemben éljen, 
mi természetét boldogra váltja, 
erre az örök szerető vigyáz!!
Vak halandók, kik a birtoklást úgy szomjazzátok,
miközben egy hullát, szeretett
arany urnát néztek, mint a meztelen árnyék,
mi sírja körül bolyong sután
miféle vágyakozás, szerelem torlaszolja el
szívetek, holt szépségek után?
Kincseitek, gazdagságtok
mind eszement szerelmek. Igaz, élő
szerelme léleknek csak a lélek:
más tárgy semmi
nincs, mi szerelemre méltó,
hisz nem képes szeretni.
Szerelemre, szeretőre méltó
csupán a lélek, mi viszontszeretni képes..
Bár mi az orca piros
fényes rózsáján esik,
az a csók is édes,
ám, ki az igazat megérti,
amint szerencsés szeretők, ti,
kik tapasztalhatjátok;
azt mondja, holt az a csók,
mit a szép csókolt nem viszonoz.
De ha két szerelmes ajak csattan, 
ha két száj egymást megsebezni indul, 
ha egyetlen pontban 
Ámor édes bosszúval kilőtt 
nyila átüti mindkettőt;
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ezek a csókok igaziak, mikor pontos akarat 
épp annyit ad, amennyit kap.
Csókoljatok hát, kíváncsi, ügyes szájak,
keblet, homlokot, kezet:
nem találni a szép nőn megcsókolt helyet,
mi csókolóvá válna
csupán a száj az, hova a lélek
is fut, s ő is csókol,
s eleven bolyongó szellemek
adnak életet a csókoló rubinok
szép kincsének;
ekkor kis csattanások
nagyokat mondanak,

• édes titkokat,
mit ők megtudtak, s nem tudnak mások.
A szerető, lélekkel egyesült lelket 
ily öröm éri, ilyen élet, 
s mint szerelemben elcsókolt csókok 
szeretett szeretők, olyanok találkozásaitok.

Harmadik felvonás

Első jelenet
(Mirtilló)

Mirtilló:
Tavasz, az év ifjúkora 
virágok, új füvek, új szerelmek 
szépséges anyja, 
te visszatérsz, 
de nem jönnek vissza veled 
örömöm derűs napjai; 
visszatérsz, bizony, vissza, 
de veled vissza nem jön, 
csak nyomorult, fájó emlék 
elveszett édes kincseimről 
Te az vagy még, bizony, az, 
ki hajdanán, bájos és szép; 
de ki egykor voltam: drága az ő 
szemében, nem vagyok már az én. 
Ó szerelem keserű méze, 
nehezebb elveszteni téged, 
ha nem ízleltelek, nem birtokoltalak! 
S szeretni de boldog állapot fenne, 
ha a megkóstolt jó él sose veszne;
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ezek a csókok igaziak, mikor pontos akarat 
épp annyit ad, amennyit kap.
Csókoljatok hát, kíváncsi, ügyes szájak,
keblet, homlokot, kezet:
nem találni a szép nőn megcsókolt helyet,
mi csókolóvá válna
csupán a száj az, hova a lélek
is fut, s ő is csókol,
s eleven bolyongó szellemek
adnak életet a csókoló rubinok
szép kincsének;
ekkor kis csattanások
nagyokát mondanak,
édes titkokat,
mit ők megtudtak, s nem tudnak mások.
A szerető, lélekkel egyesült lelket 
ily öröm éri, ilyen élet, 
s mint szerelemben elcsókolt csókok 
szeretett szeretők, olyanok találkozásaitok.

Harmadik felvonás

Első jelenet
(Mirtilló)

Mirtilló:
Tavasz, az év ifjúkora 
virágok, új füvek, új szerelmek 
szépséges anyja, 
te visszatérsz, 
de nem jönnek vissza veled 
örömöm derűs napjai; 
visszatérsz, bizony, vissza, 
de veled vissza nem jön, 
csak nyomorult, fájó emlék 
elveszett édes kincseimről 
Te az vagy még, bizony, az, 
ki hajdanán, bájos és szép; 
de ki egykor voltam: drága az ő 
szemében, nem vagyok már az én. 
Ó szerelem keserű méze, 
nehezebb elveszteni téged, 
ha nem ízleltelek, nem birtokoltalak! 
S szeretni de boldog állapot lenne, 
ha a megkóstolt jó el sose veszne;
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vagy, hogyha elvész, 
az eltűntről minden emlék 
eltűnne vele!
De ha reményem anyaga 
ma nem törékeny, rózsaszín üveg, 
vagy erős vágy nem nagyít 
esélyt a valósnál nagyobbra 
majd látom itt 
őt, ki szemeim Napja; 
ha nem csapott be az a másik, 
majd látom itt, amint sóhajom szele 
megállítja szökdöső lába lépteit, 
a hosszú böjt után mohó szemem 
majd itt veszi jóízű étkül 
szép arca édességeit.
Majd látom itt a részvétnélkülit, . 
amint felém nem édes, 
inkább vad pillantást villant; 
s nem is szerelmes örömmel telit, 
s tán elég kegyetlent, hogy belehaljak, 
régóta hiába vágyott 
szerencsés nap, mikor végre, 
a könnyek sok komor napja 
után, megengeded, Ámor, 
szép szemében látnom, 
mint sugároz szemem derűs Napja! 
Ám ide Ergasztó azzal küldött, 
hogy itt szembekötősdit 
játszik együtt
a szép Amarillisz Koriszkával; 
s nem látok én más vakot itt, 
mint vak akaratomat, 
mely társaság közt keresné 
szeme fényét, s nem találja.
Hát édességeim 
teltének keserű akadálya 
irigy kegyetlen sorsom megint?
E hosszú várakozás 
szívemre kínt, félelmet áraszt 
hisz szeretőknek évszázad 
minden óra, minden perc 
míg késik a jó, mi után vágynak.
De ki tudja? én késtem talán 
s tán Koriszka I

* olaszul a szembekötósdi moscacieca, vagyis “vaklégy”
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hosszan, s hiába várt reám. 
Unszoltak is: "mikor indulok?" 
Jaj, ha ez így van, meghalok.

Második jelenet
(Amarillisz, Mirtilló, Nimfák kara, Koriszka)

Amarillisz:
Már vak vagyok!
Mirtilló:

Jaj, én épp eléggé látlak!
Amarillisz:
No, mire vártok?
Mirtilló:
Jaj, e hang fülembe ront, rombol, 
s épp itt, szívemig utat épít.
Amarillisz:
Hol vagytok? Mit csináltok? Elis, 
ki szembekötősdit játszani úgy vágytál, 
hol maradsz? Koriszka, hova tűntél te is?
Mirtilló:
Nem szavak, most nem puszta beszéd, 
hogy Ámor vak, bekötötték szemét.
Amarillisz:
Hallgassatok rám,
kik az ösvényen kísértek, érintve ruhám
innen is onnan is: úgy, ahogy máskor
ha összejöttünk játszani szépen,
vigyetek messzebb a fáktól,
oda, hol több a hely, ott hagyjatok középen
egyedül engem;
a többiekhez csatlakozva
vegyetek körül egy csapatba, s kezdődjön a játék.
Mirtilló:
S velem mi lesz? Nerrr látom át még, 
vágyam mi módon 
teljesíthetné ez a játék; 
de Koriszkát, vezércsillagom 
sem látom. Segítsen az Ég!
Amarillisz-
Végre megjöttetek. S hogy jutott eszetekbe 
csak úgy bekötni a szemém?
De bolondosak vagytok! Kezdjük akkor!
Nimfák kara:
Vak Ámor, nem hiszek én neked, 
vágyát vakkká teszed
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annak aki neked hisz; 
hogy alig látsz, kicsi hiteled is.
Vakon, vagy nem, hiába vetsz cselt, 
hogy tőled messze keringhessek, 
lábam már távol jár, 
hisz jobban látsz vakon is Argosznál.
Ilyen vakon fűztél be,, 
ilyen vakon csaptál be; 
most, hogy megszabadulhatok, 
ha hiszek neked, ostoba vagyok.
Fussál és mókázz, ha ugyan tudsz még; 
odáig megint el sose jutnék, 
hogy higgyek neked:
nem játszol senkivel, ha meg nem ölheted
Amarillisz:
De hát ti túl tág körben játszadoztok, 
kockáztatni nem akartok.
Jó, el kell futni, de rámütni elébb. 
Érintsetek, gyertek közelébb, 
s szabadon elmenni aligha fogtok. 
Mirtilló:
Istenek, jaj, mit láthatok? Ó, hol vagyok? 
Égen, vagy földön? Egek, 
örök forgásotokban lehet ilyen 
édes harmónia? S csillagaitok 
orcája ily csinos?
Nimfák kara:
És egyre hívsz, te hitszegő vak, 
hogy veled eltréfálkozzak; 
hát íme, az én tréfám ilyen: 
elfut a lábam, ostoroz, kezem.
Menekülök én, s rádcsapok, 
s te üres helyek helyét foghatod.
Megütlek, most és most, 
soha meg nem fogsz,
Ámor, te vak
mert a szívem szabad.
Amarillisz:
Azt hittem, Aglauro, 
hogy téged érintelek 
s csak egy fa volt.
Hallom, nevetsz.
Mirtilló:
Bár én lennék az a fa!
De nem Koriszka
ki ott rejtőzködik? ő az, bizony;
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és énnekem jelez, nem értem, mit; 
s csak egyre integet.
Nimfák kara:
Szabad szív menekíti a lábat, 
milyen gyalázat,
hogy most is, most is hízelegve hív 
hazug csábod, csalnak gyönyöreid!
S újra meg újra visszatérek,
fordulok, futok, hiszek néked
s visszajövök megint; ám el nem kapsz
bárhogy akarsz
Ámor, te vak
mert szívem szabad.
Amarillisz:
Átkozott fa, bár kivágtak volna; 
folyton hozzád érek én, 
s azt hiszem, elibém más került!
Csak nem sikerült
tényleg megfogni téged, Lizikém?
Mirtilló:
Koriszka még mindig integet, 
sőt, úgy hadonász, 
hogy szinte fenyeget.
Csak nem azt akarja, 
vegyüljek én is a nimfacsapatba?
Amarillisz:
Hát egész álló nap 
csak fákkal játsszak?
Koriszka:
(Bár nem akartam, szólnom kell, 
s kilépni rejtekemből.)
Fogd már meg, mulya, mit késlekedel?
hogy ő fussson karodba, azt várnád? legalább hagyd
megfogni magad. Gyerünk, add a dárdát,
s állj elé, te ostoba!
Mirtilló:
Hogy összhangban nincs 
a lélekjelenlét meg a vágy!
Szívemben oly kicsi egyik, s nagy a másik! 
Amarillisz:

. Csak egy fordulót teszek még, 
mert fáradok. Hitemre, elég 
nagy szemtelenség, hogy ennyit futtattok. 
NimfákJcara:
Nézd a'dicső istenecskét, 
kinek a szerelmes világ
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méltatlan tiszteletet ád!
Ma legyőzték, ma kinevették.
Mint fényes nappalon 
vaksi bagoly •
kit ezer madár zajong körül, 
csatáznak vele, s szidják istentelenül 
bár csőrével odaszúr, 
de hiába; felszáll, s visszahull; 
így van most Ámor 
gúnyolják minden oldaláról: 
ki mögötte, ki szemtől szembe, 
s amit ér, kevés
a karommeregetés, szárnyverdesés.
Az édes játékban lépre menni kár;
s jól megtanulja az a madár,
ki a keserű lépre megy:
kit odacsalt Ámor, nem menekül meg.

Harmadik jelenet
(Amarillisz, Koriszka, Mirtilló)

Amarillisz:
Tényleg megfogtalak, Aglauro!
El akarsz szökni? Szorosan megölellek.... 
Koriszka:
(Hát ha nem lökök 
hirtelen nagyot rajta; 
a biztatással biztos 
hiába fáradtam volna.)
Amarillisz:
Nem szólsz: te vagy, nem te vagy?
Koriszka:
(leteszem a dárdát és visszafutok 
s a cserjésből lesem e fordulatot.)
Amarillisz:
Most ismerlek meg: te Koriszka vagy, 
épp akkora, s nincs nagy hajad.
Nem is hiányzott más már, 
minthogy mellen találjál.
Nesze hát neked is, nesze, tessék
nesze ez is még, meg amaz. Most se szólalsz?
Oe amint megkötöztél,
szívem, fürgén oldozz is fel,
s érte édesebb csókot adok,
mint valaha is kaptál. Késlekedsz még?
Jjjf^pneg a kezed. így elfáradtál?
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Fogaddal próbáld, ha ujjaid gyengék.
Jaj de ügyetlen! Hagyd, hagy csináljam én, 
a kendőt kioldom majd magam.
Na nézd csak, rá hány csomót 
kötöttél szorosan! Ha majd te leszel a vak, 
és én köthetem szemed...
Na végre, kibontottam mind. Jaj, ki ez! 
Erissz, áruló! Jaj, meghalok!
Mirtilló:
Nyugodj meg, lelkem!
Amarillisz:
Erissz, ha mondom, 
erissz! Erőszak így esik 
hát nimfákon! Elis! Aglauro! 
álnokok, hol vagytok?
Erissz, áruló!
Mirtilló: 
ím, elengedlek.
Amarillisz:
Ez Koriszka csapdája.
Hagyj futni, bárha 
beleestem.
Mirtilló:
Menekülsz, te kegyetlen?
Legalább halálom nézd végig. E dárda 
keblemet nyomban átjárja.
Amarillisz:
Jaj, mit csinálsz?
Mirtilló:
Mit te akarnál tenni tán, 
kegyetlen nimfám.
Amarillisz:
Jaj, majd’ meghalok!
Mirtilló:
S ha e tett joga téged illet, 
vedd a vasat, vedd e keblet.
Amarillisz:
Meg is érdemied. S ki adott 
neked ennyi tüzet, vakmerő?
Mirtilló:
A szerelem, egyedül ő.
Amarillisz:
A szerelem nem oka bárdolatlan tettnek.
Mirtilló:
Elismered hát bennem, jól van, a szerelmet, 
minthogy tisztelettudó voltam; s mert te
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előbb fogtál meg engem, így még kevésbé 
érdemeltem, hogy bárdolatlannak épp te mondj. 
Amennyire visszafogni lehetett 
a hév oly könnyű készségét, 
s amint betarthattam Ámor törvényét veled, 
illedelmes voltam oly nagyon, 
szinte feledtem, hogy szerelmes vagyok. 
Amarillisz:
Ne hányd szememre, mit vakon tettem:
Mirtilló:
Nálad még vakabb vagyok én, 
mert szerelmesebb!
Amarillisz:
Könyörög, bókol az illemtudó 
szerelmes, s nem ármánykodik, nem csaló.
Mirtilló:
Mint az erdei vad, 
kit éhsége ösztökél, 
a bozótból kitör, s utasokra támad; 
így vagyok én, ki szemeidből él.
S mert szeretett étkem
vadságod, vagy a sors elkapta előlem,
én, kiéhezett szerető,
a bozótból kitörtem,
hol koplaltam hosszan s nyomorultul.
E próbát épségem megkívánta 
s a szerelem szigorú szüksége diktálta; 
engem ne vádolj, kegyetlen nimfa, 
vádold magad,
mert, ha mint mondtad, illemtudón szeretni
könyörögve, bókokkal lehet.
hát te ezt soha nem vártad meg.
így csakis te, te vetted el az esélyemet
keménységeddel s menekülve,
hogy illemtudó szeretőd legyek.
Amarillisz:
Épp elég illemtudó szerető lehetnél, 
ha ki menekül tőled, nem követnéd azt.
Hisz láttad, hiába követsz. Mit akarsz ?
Mirtilló:
Csak hogy egyetlenegyszer, 
halálom előtt, meghallgass.
Amarillisz:
Jó neked, hogy a vágyott
kegy, mielőtt kérted volna, tiéd lett. S most menj.
Mirtilló:
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Nimfa,
amit elmondhattam,
bajom végtelen tengeréből kis csepp.
Jaj! ha okod nem is részvét,
pusztán természetes jóérzés, hallgasd meg,
a halálba menő búcsúzó beszédét.
Amarillisz:
Hogy tévelygésedből téged, s kirántsam magam 
a bajból, hallgatlak boldogan; 
de tartsd be az általam szabott törvényt: 
röviden szólj, aztán indulj, s ne térj vissza többé. 
Mirtilló:
Túl kicsi szállal
parancsolod, kegyetlen nimfa, hogy 
összekössem mérhetetlen vágyam, 
amit ha máshoz 
mint emberi gondolathoz 
lehetne mérni,
a mércét nem fogná fel, mi felfog 
emberi gondolatban.
Szeretlek, s jobban az életemnél; 
ha eddig, kegyetlen, nem tudtad, 
kérdezd az erdőt 
s megmondhatja, s vele 
a vadak, durva fatörzsek, a szikla, 
havasi hegyek; 
mert őket panaszom 
gyakran megindította.
De hangjuk bizonyítsa-e 
szerelmem, hisz itt annyi szépség van!
Nézd mennyire szép ez a derűs ég 
s a föld is, s szépségeiket 
kicsi száladdal kösd át; s láthatod 
így is a vágyam szükségszerű voltát.
Amint víz leszáll, természeténél fogva fölfelé
a tűz, bolyong a levegő,
áll a föld, az ég körbeforog;
úgy természete szerint hajlik feléd,
mint javához gondolatom, s fut
szeretett szépségéhez
leikém minden érzelmével.
S ha azt gondolná valaki 
édes tárgyától eltérítheti; hát 
akkor legyen képes előbb 
felforgatni az ég, a föld 

. a tűz, levegő, a víz eddigi útját, 
s helyéből a világot kitaszítani,
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De te azt parancsoltad,
jaj, kegyetlen, hogy keveset mondjak!
Ha azt mondom, meghalok, kevés 
mit teszek halván, még kevesebb, 
hogyha nézzük, mi kínomra vágysz,
De legyen hát; jaj, hogy errefelé visz minden 
engem, nyomorúságok közt szeretőt!
De lesz-e benned legalább részvét, 
kegyetlen, a halott kínjaiért?
Jaj! valaha, mikor még Istennek tetszett,
szép s oly édes oka életemnek
fordítsd egyszer, ó, fordítsd
felém szerelmetes két csillagod
mielőtt meghalok, s amint nem láttam soha
megnyugtatón, részvéttel telin,
hogy édes legyen halnom.
Jogos is lenne, hogy amint hajdan
szerelmetes szemed
az élet jele volt, legyen a halálnak is jele
s az édes pillantás
mi szeretni indított,
most halni indítson;
mi hajnalcsillagom volt,
most estcsillagom legyen.
De te keményszívűbb vagy, mint valaha; 
részvétnek szikrája sincs benned, 
s csak makacsabb vagy, ahogy könyörgök. 
így hallgatsz hát engem, szótalan?
Én boldogtalan, kihez, néma márványhoz beszélek? 
Ha nem is szólsz mást, mondd, hogy: Halj meg! 
s legalább halni látsz.
Ez bizony, szégyentelen Ámor, 
különös nyomorúság.
E nimfa hideg, s végemet óhajtja,
mégis, ha rajta múlna
meg se halnék; a halált megtagadja tőlem,
nem válaszol; fegyverét,
azt az egy rideg, méltatlan szót
méltatlankodva ki se mondja
halálomra.
Amarillisz:
Ha imént
azt ígértem volna, hogy válaszolok, mint ahogy 
ígértem, hogy ha szólsz, hallgatok, 
akkor jogos lenne, 
hogy hallgatásom felpanaszolod.
Kegyetlennek mondasz, s tán azt képzeled,
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ha e kegyetlenséget szememre veted, 
talán könnyebb lesz, 
hogy érzelmeimen fordíts; 
hát nem tudod,
hogy fülemnek éppúgy nem hízeleg 
szépségemre szórt sok-sok dicséreted, 
mit éppúgy nem érdemiek, amint 
nem örülök, ha kegyetlennek szólítsz.
Bűn mással kegyetlenség, 
nem is tagadom; 
de szeretővel erény; 
igaz tisztesség az, 
amit szép nőben te 
kegyetlenségnek mondasz.
De legyen bűn, gyalázat, ha tetszik,

. az ilyen kegyetlenség: 
hát mikor volt még így is 
hozzád kegyetlen Amarillisz?
Hiszen igazság, jog szerint
nem kellett volna kegyesnek lenni veled
s mégis kegyes voltam én:
a nehéz haláltól megmentettelek.
mikor sóvárgó szerető, te,
szemérmes szüzek
nemes csapatába vegyülve
lányorcát mímeltél,
s játékainkat bemocskoltad;
nem féltél könnyűcske,
ártatlan csókok közé
keverni oly buja, tisztátlan csókokat;
hogy ha eszembe jut, most is szégyenkezek.
Hogy nem tudtam,-ki vagy, jól tudja az Ég,
s később, mikor megismertelek,
méltatlankodtam, vágyad
a lelkem el nem érte;
nem hagytam én, hogy a szerelem mérge
szemérmes szívemig fusson, sőt
ajkam felszínén vehettél csak erőt,
s: “erőszakkal csókolt száj, ha
a csókot utálja, ne szégyenkezzen utána".
De tudod, vakmerő csalásod 
mit gyümölcsözött volna 
ha később a nimfáknak felfedem?
Az Ebreusz partján nem 
tépték szét úgy, oly vadul nem ölték 
a trákiai nők a trák Orfeuszt 
mint ahogy téged széttéptek volna,
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ha akkor nem segít, nem tiéd
annak kegye, kit kegyetlennek mondsz ma.
De nem is vagyok elég kegyetlen még, 
mert ha most, hogy kegyetlen vagyok, 
te ilyen vakmerő vagy, 
mire vetemednél még, 
ha véJed szerinted is kegyes volnék?
Ami természetes részvét volt bennem
már neked adtam, mind a tiéd;
hiába vársz, akarsz másfélét:
szerelmi kegyet
nem adhat neked
az, ki magában nem talál,
mert másnak ígérte, adta már,
Szeresd becsületem, 
ha szerető vagy,
szeressed üdvöm, szeresd az életem.
Messze vagy attól, ki után vágysz.
Őrzi a Föld, tiltja az Ég,
s a Halál is magának akarja;
de mindennél jobb, erős, ép
fallal őrzi a tisztesség;
jólszületett lélekhez méltatlan is volna,
hogy saját becsületénél
hűbb őre legyen. Adj hát békét
Mirtilló, magadnak, s velem se
csatázz. Menekülj messze, s élj,
ha bölcs vagy mert eldobni az életet
pusztán a fölös fájdalom miatt,
nem a nemes szív
gondolata, cselekedete;
igaz erény lemondani arról, mi tetszik,
hahogy mi tetszik, sebet ejtene.
Mirtilló:
Kinek lelke veszni készül, meg nem halni nincs hatalma.
Amarillisz:
Kinek erény a pajzsa, legyőzi az érzelmeket.
Mirtilló:
Erény ott nem győzhet, hol elkészült Ámor diadalma.
Amarillisz:
Ki nem teheti, amit akarna, akarja azt, mit megtehet.
Mirtilló:
A szerelem nagy szüksége törvényre nem hallgat. 
AmariHisz:
A távolság begyógyít majd bármi nagy sebet.
Mirtilló:
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Mi szíved közepén van, az elől el nem futhatsz.
Amarillisz:
Az új vágy elűzi gyorsan régi szerelmedet.
Mirtilló:
Igen, ha más lelkem s szívem volna.
Amarillisz:
Az idő elemészti a szerelmet.
Mirtilló:
Előbb a vad szerelem emészti el a lelket.
Amarillisz:
így hát bajodra nincs ír?
Mirtilló:
A halálon kívül, nincs.
Amarillisz:
A halál? Akkor most hallgasd meg, 
s vedd, mint törvényt, szavaim.
Ha tudom is,
hogy a szeretők halála inkább 
a szerelmes nyelv szokása, 
mint a lélek eltökélt, szilárd vágya, 
ha mégis elfogna egyszer már 
ez a furcsa, bolond kedv, 
hát tudd meg, ez a halál 
vége lesz éppúgy jóhíremnek, 
amint a te életednek.
Tehát: élj, ha szeretsz; 
s menj; mostantól belátásod 
világos jelének veszem, 
ha minden erőddel próbálod 
a találkozást kerülni velem.
Mirtilló:
Ó, kegyetlen ítélet!
Hogy is élhetek én
élet nélkül? Vagy hogy vethetek
kínjaimnak véget halál nélkül?
Amarillisz:
Gyerünk Mirtilló, itt az ideje, 
hogy utadra menj; így is túl soká 
voltál itt velem.
Indulj; adjon erőt,

. hogy sokan szeretnek boldogtalanul, 
mások is élnek bajok közt, 
mint te, Mirtilló. Minden seb 
külön fájdalommal környez 
é nem csak te vagy, ki szerelemtől könnyez. 
Mirtilló:
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Nyomorult a szeretők közt, igaz, 
nemcsak én vagyok; de biztos, 
hogy egyetlen nyomorult vagyok 
élők s holtak között, 
ki élni se, halni se tud.
Amarillisz:
Gyerünk, indulj már.
Mirtilló:
Ó, életem vége!
Ó, fájdalmas indulás!
Tőled válók, s nem halok meg?
S mégis, a halál kínját
élem át, hogy indulok,
eleven meghalást,
mely fájdalmat azért éltet,
hogy halhatatlan veresse a szívet.

Negyedik jelenet
(Amarillisz)

Amarillisz:
Mirtilló, lelkem, Mirtilló, 
ha keblembe látnál, 
s ott legyetlennek mondott 
Amarilliszed szívét feltalálnád, 
a részvét, amit tőle kérsz még, 
tiéd lenne, tudom jól.
Ó, szerelemben boldogtalan lelkek!
Mire jó neked, hogy szeretlek?
Mire jó nekem, hogy szeretnek?
Kegyetlen sors, szét miért vágod 
azt, amit Ámor összeköt; 
s miért kötöd össze, csalfa Ámor, 
mit a sors úgyis-kettévág ott?
Ó, boldog erdei vadak,
hogy nektek természet anyánk
szeretési törvényt szerelem nélkül nem ád!
Ó, embertelen emberi törvény,
mely szerelemért ránk halált mér!
Ha véteni ennyire édes 

. volna, s kerülni a vétket oly szükséges, 
ó, de tökéletlen a természet, 
mi oly igen szembenáll a törvénnyel; 
ó, de kemény a törvény, 
mely így sérti a természetet! De mit?
Kicsit szeret, ki a halált féli!
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Bár úgy tetszene az Égnek, 
hogy csak halálom büntesse a vétket! 
Szent becsület, néked 
ki egyedül vagy a jólszületett lélek 
őrzőistene, szerelmi vágyam, 
ez ártatlan áldozatot, 
mit szent fegyelmed 
vasfegyverével levágtam, 
tenéked szentelem.
S te bocsáss meg, Mirtilló, lelkem, 
annak, ki hozzád kegyetlen, 
hisz kegyes én nem lehetek; 
bocsáss meg csak szavakban, 
s külszínre hideg 
ellenségednek, ki szívében 
legegyüttérzőbb szerelmesed.
S ha mégis bosszúra vágynál, 
jaj! mi nagyobb bosszúd lehet, 
tenkínodnál, fájdalmadnál?
Ha te vagy az én szívem, 
mint ahogy az vagy, 
az ég, a föld, s megannyi 
könny, sóhaj ellenére isr 
akkor te könnyed a vérem, 
sóhajod az én lélegzésem, 
s a kín, amit érzel, a fájdalom, 
nem a te, de az én bánatom.

Ötödik jelenet
(Koriszka, Amarillisz)

Koriszka:
Ne bújj már úgy húgocskám.
Amarillisz:
(Jaj, én nyomorult, felfedeztek!)
Koriszka:
Mind, az egészet hallottam.
Hát jól gondoltam! Hisz mondtam is, 
hogy szereted, s most biztos már.
Résen vagy? Előlem titkolnád?
Előlem, ki úgy szeret? Ne pironkodj, 
ne pirulj, nem is olyan nagy eset. 
Amarillisz:
Legyőztek, Koriszka, bevallom neked.
Koriszka:
Tagadni most nem tudod, hát bevallhatod.
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Amarillisz:
Jaj nekem, csak most veszem észre, 
a túlcsorduló szerelemnek, 
a gyenge szív mily szűkös-edénye.
Koriszka:
Hajh, kegyetlen vagy Mirillódhoz, 
még kegyetlenebb magadhoz! 
Amarillisz:
Nem lehet az kegyetlenség, 
minek forrása a részvét.
Koriszka:
Nem láttak bizony még 
sisakvirágot, se bürköt 
soha jó gyökérből hajtani.
Szerinted miben különböznék 
tehát a sebző kegyetlenség 
és a nem gyógyító részvét?
Amarillisz:
Jaj nekem, Koriszka!
Koriszka:
A sóhaj, húgocskám, 
gyengeség, csak puszta hívság, 
s épp a nőknek mit sem ér.
Amarillisz:
Nem volna még kegyetlenebb, 
bízatni reménytelen szerelmeket? 
Elfutok előle: bárki láthatja belőle, 
részvétet érzek az ő, az én kínom iránt. 
Koriszka:
Miért reménytelen?
Amarillisz:

' Nem tudod, hogy Szilviónak ígértek? 
Nem tudod, hogy a törvény 
minden lányt halálra ítél, 
ki adott szavát megszegné?
Koriszka:
Ó, te kis együgyű! Csak ez a gond?
Mi az, mi előbb volt:
Diana vagy Amor törvénye?
Ámoré keblünkben születik, 
s a korral csak erősödik;
Nem tanulják, nem tanítják, 
az emberi szívbe 
a természet, mester nélkül, 
önkezével vési be 
s ahol ő parancsol,
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nem a föld, de az Ég is enged.
Amarillisz:
De ha az emberi törvény 
életem elvenné,
Ámoré bizony nem segítene;
Koriszka:
Túlságosan is óvatoskodsz.
A nők ha ilyenek lennének, 
ha mind ilyen döntést hoz, 
jó idők, isten véletek!
Alávetve a büntetésnek 
én csak ügyetlent vélhetek 
Amarillisz; mert a bölcsekre 
ki se terjedhet ez a törvény.
És ha ki bűnös, mind megölnék, 
hidd el, az ország nő nélkül maradna; 
s ha az ostobák e hurkon fennakadnak, 
jogosan tiltják a lopást annak, 
ki nem bírja okosan titkolni a csínyt.
Hiszen nem más valaki tisztessége 
mint az annak látszás mestersége.
Higgye mindenki, ahogy tetszik; nekem így. 
Amarillisz:
Koriszkám, ez bizony butaság.
A bölcsesség: mit úgysem 
tarthatsz meg, hagyni inkább.
Koriszka:
Ostoba, ki tilthatja meg!
Ahhoz élted túl rövid, 
hogy egy szerelemre fecséreld; 
s túl irigyen osztanak 
szép kegyeket a férfiak; 
fogyatékosságuk-e, vagy csak vadak... 
s tudod? Addig vagyunk kedvesek épp 
szemükben, ameddig üdék.
De vedd el a szépséget, fiatalságot; 
s mint néptelen méhkaptárok 
maradunk, lép s méz nélküli 
elhagyott, kiszáradt odúk.
Hagyd hát, hadd menjen lépre a férfi, 
a nők baját ő sem nézi, nem is érti, 
s bizony, nagyon különböző 
a sors, mi a férfire vár, 
s mit átél a nyomorult nő.
Mert ahogy öregszik, a férfi 
mindegyre tökéletesebb, .
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szépségét veszti, ám értelmet szerez; 
de belőlünk a szépséggel 
s fiatalsággal, mi gyakran 
meggyőz férfiészt s erőt, 
bizony minden jó elvész; 
s nem is mondhatsz alantasabb lényt, 
mint egy öreg nőt.
Mielőtt elérne téged is 
ez a közös nyomorúság,
Ismerd fel értékeid: 
s ügyetlenül el ne hányd 
mit a sors kegyes kézzel ád.
Hisz mit érne az oroszlánnak 
a vadság, ha nem élne vele?
Mit a férfinak esze, ha nem 
gondolkodik, hogyha kellene?
Mi is, a szépségünk, 
ami éppoly sajátos erényünk, 
mint oroszlánnak ereje 
s mint férfinak esze, 
használjuk ki, amíg van.
Élvezzünk hát, húgocskám,
S örvendezzünk. Az élet száll, 
s az új év mégcsak helyrehozza a kárt 
mit az óév, hideg vénség csinált; 
de ha az ember iljúsága vész el, 
többször nem virágzik még fel, 
s az őszülő fakó nőt 
meglátogatja szerelem, 
de nem a szerető.
Amarillisz:
Azt hiszem, így azért beszélsz, 
hogy engem próbára tégy, 
s komolyan nem gondolod.
Ám biztosra veheted,
hacsak meg nem mutatod
ügyes, s becsületes módját,
hogy elkerüljem e nászt,
döntésem visszavonhatatlan:
meghalok inkább, minthogy meggyalázzam
becsületem, Koriszka.
Koriszka:
(Még életemben ilyen 
makacs nőt nem láttam.)
Ha így gondolod, készen állok.
Amarillisz, mondd csak, 
azt hiszed tán, hogy Szilvió

I

148



éppoly hűséges barátod 
mint becsületes te vagy?
Amarillisz:
Hát most jól meg nevettetsz:
Szilvió barátom hűsége? Hogy is, 
ha Ámor ellensége?
Koriszka:
Szilvió Ámor ellensége? Ó, te kis buta! 
Rosszul ismered! Tud ő szeretni, 
s hallgatni róla, mondhatom neked.
Hogy lélek oly undok volna? el ne hidd soha. 
Legügyesebb, s legbiztosabb 
a szerelmi tolvajlás titkosan, 
s úgy, hogy mi rejti, a tisztességed. 
Éppenséggel szeret a te Szilviód, 
szép húgom, de nem téged.
Amarillisz:
S ki az az istennő,
hisz aligha lehet halandó,
kitől szerelemre gyulladt ő?
Koriszka:
Nem istennő, még csak nem is nimfa.
Amarillisz
Ó, mit mesélsz be nekem?
Koriszka:
Ismered az én Lizettám?
Amarillisz:
Milyen Lizettádat, a pásztorlányt?
Koriszka:
Őt.
Amarillisz:
Igazat szólsz, Koriszka?
Koriszka:
Ő az, ő a szíve-lelke.
Amarillisz:
Nocsak, az az undok, 
mi könnyűcske szerelemet szerzett!
Koriszka:
S tudod, hogy kínlódik, halódik tőle? 
Minden nap úgy tesz 
mintha vadászni menne....
Amarillisz:
Hallom is minden reggel, 
ahogy zeng az az átkozott kürtjei.
Koriszka:
...s dél kellős közepén,
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míg mások keze alatt 
legjobban ég a munka, 
ő eltűnik társai elől, 
s egyes-egyedül, 
rejtekúton kertem felé kerül, 
hol a lány, kertet kerítő árnyas 
sövényem résein forró sóhaját, 
szerelmes fohászát hallgatja, 
aztán nekem meséli el, s nevet rajta. 
Halld hát, mit terveztem tenni 
s tettem is már, a szolgálatodra. 
Biztos tudod, hogy épp az a törvény, 
mi a nőnek jegyeséhez hűséget 
parancsol, azt is kimondja, 
hogy ha a férfit csaláson érik, 
szülei kárára felmondható 
a jegyesség, s tisztességgel 
lehet más szerelmes után nézni. 
Amarillisz:
Ezt jól tudom,
s láttam is rá néhány példát: 
Leukippé Ligurínót,
Armila isTuringót, Eglé pedig Likotát, 
érte hűtlenségen, 
s adott szavát 
visszavehette szépen.
Koriszka:
Akkor most hallgass rám.
Mint megtudtam, Lizettám, 
óvatlan-gyermeki szerelmesének 
itt, e barlangban adott éppen 
Találkát, mégpedig mára; 
így hát ő a legboldogabb a földön, 
s csakis ezt az órát várja.
Itt kapd el, s én is itt leszek véled: 
kell majd valaki tanúsága, 
s ha ha nem lenne ilyen, 
kárbavész egész igyekezetem.
Ám ezzel minden kész lesz, 
eloldjuk a terhes köteléket, 
s nem férhet gyanú árnya sem 
becsületedhez, s apád becsületéhez. 
Amarillisz:
Ó, de ügyesen kitaláltad,
Koriszka! S mi van még hátra?
Koriszka:
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Hogy mindent pontosan érts.
Figyeld hát, hogy legyen tovább.
A hosszú, keskeny barlangfolyosón 
kamrácska nyílik középtájt,— 
jobbfelé; nem is tudom 
emberkéz műve-e, vagy a természeté. 
Ezt az üreget kömyes-körül 
szívós borostyán borítja be 
csak egyetlenegy kis hasadék, 
mi föntre nyílik, ad neki fényt; 
nagyon kedves menedék ez, 
s kényelmes is szerelmi ügyecskékhez. 
Mármost, jobb, ha te megelőzöd a 
szeretőket, s itt elrejtőzöl: 
vársz, míg ők is ideérnek.
Én meg küldöm Lizettámat; 
s Szilviónak nyomdokán majd 
amint a barlangba leereszkedett, 
ügyesen itt is teremhetek.
Belépek én is utána nyomban, 
s tartóztatva tartom őt markomban,
S Lizettával együtt (mint azt kiterveltük) 
jókora zajt ütünk; 
erre te is odafutsz még, 
s a szokás értelmében 
végrehajtod Szilvión a törvényt, 
aztán mindketten elmegyünk,
Lizettával együtt a paphoz;
és ott fölmondod a házassági kötést.
Amarillisz:
Apja előtt?
Koriszka:
Mit számít az?
Úgy hiszed tán, önérdekét 
A közjó elé helyezi Montén?
A profánt a szent elé?
Amarillisz:
Akkor mostantól 
hű segítőm, én vakon 
Reád hagyatkozom.
Koriszka:
Ne késlekedj hát; gyere, angyalom. 
Amarillisz:
Előbb a templomba mennék, . . 
hadd szálljon az istenekhez ima; 
nem jöhet szerencsés vég
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a halandók vállalkozásaira, 
ha nem vigyázza őket az Ég.
Koriszka:
Amarillisz, ha áhítatos a szív, 
minden hely méltó templom.
Túl sok időt vesztegetsz el így.
Amarillisz:
Időveszteség nem érhet, 
miközben azoknak 
könyörgünk éppen, 
kik az időnek is parancsolnak.
Koriszka:
Menj tehát, s térj vissza gyorsan.
Ha nem tévedek, egész jól haladok, 
csak ez a késés zavaró. Bár talán 
ki is használhatnám. Szőjünk csak 
újabb cselt. Koridonnak, 
ki szeret, azt hazudom majd, 
hogy találkozni vágyom vele; 
s Amarillisz után, ugyanabba, 
elküldőn őt is a barlangba, 
aztán titkos úton odairányítom 
Diana minden papját, 
hogy a lányt rajtakapják, 
s hogy mint bűnöst, semmi kétség, 
nyomban halálra ítéljék.
Riválisom hulltával elmúlik majd minden baj, 
mi Mirtillómat bánhatja, ki csak miatta 
kegyetlen hozzám. Épp itt jön.
Ó, éppen időben! Megkísértem őt, ha már 
maga Amarillisz ad rá időt. Ámor, 
hamar jöjj nyelvemre, Is arcomra.

- Hatodik jelenet 
(Mirtilló, Koriszka)

Mirtilló:
Halljatok, gyászos 
alvilági lelkek, halljatok 
újrhódi kínt, komor kárhozatot; 
s a kegyetlenséget: 
szép kegyes arcon nézzétek.
Az én Hölgyem kegyetlenebb a pokolnál:

mert hisz nem is elég már 
vad vágyának egyetlen halál;
(éltem ezért majdnemhogy
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folytonos halál most), 
s csak azért parancsol élnem, 
hogy életem
száz halál otthona legyen.
Koriszka:
(Úgy teszek, mintha nem látnám.) 
Panaszos, fájdalmas hangot hallok 
hangzani errefelé, s nem tudom, kié.
Ó, te vagy az, Mirtilló?
Mirillo:
Én, de volnék bár 
puszta árny, s némi por!
Koriszka:
Nos, hogy érzed magad most már, 
miután szeretett hölgyeddel 
oly hosszan társalkodtál?
Mirtilló:
Mint szomjas lázbeteg 
ki régóta sóvárog 
a tiltott víz után, s ha hozzájut, 
halált iszik a nyomorult, 
s szomja helyett éltét oltja el; 
úgy én, régi beteg,
szerelmi szomjában száradó kimerült, 
egy dermedt szív hegyi forrásából,
Jegesen szivárgó két vágyott csermelyből, 
Én, szegény, mérget ittam, 
kioltottam éltem, s vágyam nem oltottam. 
Koriszka:
Ámor hatalma annyi,
Mirtilló kedves,
amennyi erőt szív szívünkből.
Mint az anyamedve,
kinek nyelve ad formát formátlan bocsának, 
hogy az enélkül tán ne születne; 
úgy a szerelmes
a frissen szült egyszerű vágynak, 
mi gyenge s formátlan lenne, 
formát, életerőt ad, 
s csak ezzel születik szerelme, 
mi eleinte finom,
puhácska gyermek, s amíg ifjú, gyöngéd; 
de ha túlérik, bizony 
keserűvé válik, kegyetlenné.
S tudd meg, Mirtilló, az elvénült érzés 
bűn már, s hibás végzés:
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mert ha a lélek képzelegve 
csak kering egy gondolat körül, 
s benne túlontúl megrögzül 
a szerelem, mi tiszta öröm 
s édesség kéne hogy legyen, 
inkább melankóliát ébreszt, 
mi több, halált hoz, vagy őrültséget.
Ezért az a szív lesz okos itt,
mely gyakran váltogatja szerelmeit.
Mirtilló:
Mintsemhogy vágyat s érzést váltanék, 
inkább a halál váltsa meg életem; 
legyen bár szép Amarilliszem 
hozzám vadnál vadabb, és könyörtelen, 
éltem mégis ő.
Testet fenntartani amúgy sem lehet, 
ha nincs lélek, s ha a szív elveszett. 
Koriszka:
Hajh, te szegény pásztor, 
de jól használod rosszul 
a képességet, mit neked adott Ámor! 
Szeretni, aki gyűlöl, követni, aki elfut, mi? 
Bizony én előbb halnék meg!
Mirtilló:
Arany a tűzben, hűség a kínban 
finomodik, Koriszkám.
Hogyan is bizonyíthatnám 
a szerelmi hűség 
nagyságos hatalmát, 
töretlen állhatatosságát másképp, 
ha nem volna vadság.
Ez sok bánatom közt 
édes vigasz nekem: 
örökkön ég, meghal, 
vagy sorvadoz szívem, 
könnyű lesz szenvedése 
a sóhaj, könny, büntetés,

gyötrelem, kínok, számkivetés 
és halál szép okán.

S előbb szakad meg éltem, 
mint megszakad hűségem: 
mert rosszabb mint a-halál, 
ha megváltozik a vágy.
Koriszka:
Ez ám a csinos vállalkozás!
Ó, érdemdús szerelmes, .
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kemény, konok, makacs 
mint az esztelen szikla, 
mint megátalkodott vadak!
Tudd meg: nincs dögletesebb kór, 
átkosabb, halálosabb méreg 
a szerelmesnek, mint a hűség, 
s boldogtalan lesz a szív, aki hagyja, 
hogy ez a hiú hiba-kísértet, 
a legkedvesebb szerelmi örömök 
ez alkalmatfan megrontója becsapja. 
Mondd már, te szegény szerelmes, 
a szilárd-erős állhatatosság 
e bolond erényével, 
mit szeretsz azon, aki becsmérel? 
Szépséget szeretsz, mi nem tied? 
Örömöt, amid végképp nincs?
Kegyet, mi után sóhajtsz? Szánalmat, 
mit nem remélsz, noha óhajtsz?
Ha így van, nem szeretsz te mást, 
sőt egyenesen vágyód 
saját károd, fájdalmad, halálod.
Hát tényleg olyan bolond vagy, 
hogy mindig csak szeretni akarsz, 
szeretve lenni már nem is jó?
Ébredj föl, Mirtilló, 
térj magadhoz, kérlek!
Te ne találnál szerelmeket? Tán 
nincs, ki becsülne, s dicsérne?
Mirtilló:
Jobb Amarilliszért gyötrődni, 
mint száz mással örvendezni: 
és ha vele örvendni tiltja végzetem, 
hát meghal ma minden öröm nekem. 
Mit? boldogan éljek én 
más nőért, más szerelemért?
Akarván se tehetném, 
s tehetvén nem akarnám.
S ha majdan tán lehetséges 
lenne, hogy ezt akarja akaratom, 
hogy ezt tegye tehetségem;
Eget, s Ámort kérem, vegye el előre 
minden akaratom, minden tehetségem. 
Koriszka:
Ó, beteg szív!
egy Kegyetlen Szép miatt
így lebecsülnéd magadat?
Mirtilló:

t-
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Koriszkám, ki kegyet nem remél, 
bánatot nem fél.
Koriszka:
Te becsapod magad, Mirtilló.
Igazából te még nem hiszed,
hogy nem szeret,
hogy megvet téged Amarilliszed.
Ó, ha tudnád azt,
milyen gyakran hallom, hogy rólad - 
Mirtilló:
Mindez csak
szerelmi hűségem diadaljele 
Ezzel győzöm le 
az eget s a földet, 
hölgyem kegyetlen akaratát, 
fájdalmam, zord végzetem,- 
a szerencsét, a világot és a halált! 
Koriszka:
(s mit nem tenne, hogyha tudná, 
hogy szerelmét oly igen viszonozzák!)
Ó, milyen erős bennem a részvét 
irántad, Mirtilló, s szíved 
nyomorú őrületéért!
De mondd csak, szerettél-e már 
őrajta kívül valaki mást?
Mirtilló:
Szívem első szerelme 
volt a szép Amarillisz, 
s a szép Amarillisz lesz 
utolsó szerelme is.
Koriszka:
Tehát, mint sejtheti az ember: 
sosem tettél próbát
csak kegyetlen, méltatlan szerelemmel. 
Hajh, legalább egyszer 
ízleltél volna mást, 
gyöngéd-, udvarias-, kedvest!
Próbáld, meg kicsit, próbáld ki, s meglásd, 
édes az öröm

ingyen nővel, ki imád téged, 
mint te imádod vad, 
keserű Amarilliszed; 
kedves dolog
annyira örülni, amennyire széretsz, 
annyit kapni, amennyit keressz; 
hallani hölgyed, amint
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forró sóhajaidra 
forrón sóhajtozik, 
s mondjuk, így szól: édes, 
ami vagyok, ha akarod, 
mind a tiéd; ha szép vagyok, 
neked vagyok szép: 
neked ékes ez az kéz, 
haj, orca, ez a melíecske:
Kebelemben kedves szívem 
nem én lakom, hanem te.
Ám csak kicsi ér ez, 
a tág tenger édességhez, 
mit Ámor megízleltetne.
S nem is jól mondja el, ki nem ismerte. 
Mirtilló:
Ó, ezerszer szerencsés, s még ezerszer 
ki ily csillag alatt születik, az az ember!
Koriszka:
Hallgass meg, Mirtilló 
(majd’ azt mondtam, lelkem)
Egy gyöngéd nimfa,
Ki könnyű szép aranyhaját 
befonja vagy a szélre bízza, 
Szerelmedre méltó,
Mint te övére; 
az erdők éke,
Minden szív vágya;
Legméltóbb pásztorok 
Hívják hiába, követik hiába,
Csak téged imád, szeret ő 
Életénél jobban, szívénél jobban.
Ha okos vagy, Mirtilló,
Nem veted meg majd.
Mint árnyék a testnek 
nyomodba szegődnék, 
szavad, intésed lesve 
engedelmes szolgálódként 
veled töltne nappalt, éjt.
Ó, ki ne hagyd, Mirtilló,
ezt a ritka szerencsét:
hisz az a legkedvesebb gyönyör,
amiért nem fizettél
se sóhajt, se könnyet, se időt,
s még veszélytelen is,
egy kényelmes öröm,

vágyad, étvágyad szerint . 
mindig kész édesség, kedvedre
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terítve, jaj nekem! ezt kincs 
meg nem fizetheti; Mirtilló, 
hagyd, hagyd a szökő lábat, 
a reménytelen nyomot hagyd, 
s öleld azt, aki terád vár.
Nem hiú reménnyel
emtetlek, Mirtilló:
itt minden csak rajtad áil.
Nincs nagyon távol, ki reád vágyik:
Ha most akarnád, most lenne itt.
Mirtilló:
Az én szívem nem alanya 
Szerelmi örömnek!
Koriszka:
Csak egyszer tégy vele próbát, 
és visszatérhetsz házi kínjaidhoz; 
s legalább elmondhatnád, 
kikóstoltad, milyen az öröm.
Mirtilló:
Elrontott íny undorodik 
ha édességre csak gondol is.
Koriszka:
Úgy legalább tedd azért, 
hogy annak életet adj, 
ki szép szemeid Napjáért él.
Jaj, te kegyetlen, hisz te magad 
is tudod, mi az a nyomorúság, 
mi az, könyörgení, 
jaj, hisz te magad is kegyre vágyói, 
hogy tagadhatod meg mástól!
Mirtilló:
Hát honnan adjak én kegyet, 
mikor nekem sincs, s nem is lehet?
De amúgy is, én csak arra vágyok, 
hogy amíg élek, őrizzem hűségem 
iránta, kit imádok, 
kegyes vagy kegyetlen légyen.
Koriszka:
Ó, valóban vak, boldogtalan 
Ó, ostoba Mirtilló!
Hűséges vagy, de kihez?
Nem akarlak keseríteni téged, s büntetést 
tenni a büntetéshez, 
csakhogy el vagy árulva; s én, 
ki szeretlek, ezt rosszul viselem.
Vagy azt hiszed tán, hogy Amarilliszed
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a becsület meg a vallás 
miatt kegyetlen hozzád?
Nagy bolond vagy, ha ezt hiszed.
Foglalt már a szobácska, 
te szegény, s neked csak áz marad, 
hogy sírjál amíg más kacag.
Most nem beszélsz? Tán néma vagy? 
Mirtilló:
Minthogy most létem a halál
és éltem közt ingadoz;
s szívem is kétségben áll, haboz:
higgye, ne higgye;
most ezért ostoba, s néma vagyok.
Koriszka:
Hát te nem hiszel nekem?
Mirtilló:
Ha hinnék,
biztos halni láttál volna; 
és ha mindez így van,
Meg is halok nyomban.
Koriszka:
Élj, nyomorult, élj, 
s őrizd magad, 
hogy bosszút állj.
Mirtilló:
De nem hiszek neked, 
mert ez igaz nem lehet.
Koriszka:
Nem hiszed? Hát járj utána, 
hogy azt mondjam, mit hallni fájhat.
Látod-e azt a barlangot?
Benne hölgyed becse- s hűségének 
fővédnökét láthatod.
Bizony rajtad nevetnek itt, 
s kínjaiddal fűszerezik 
szerencsés, víg riválisod élveit; 
magyarán mondva, 
nagyon gyakran szokott itt 
a te hű Amarilliszed 
egy bugris pásztorral múlatni.
Menj hát, sírj meg sóhajts, őrizd a hűséged; 
Ez érte a béred.
Mirtilló:
Jaj nekem, Koriszka, hát 
igazat szólsz, már el kell hinnem?
Koriszka?
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Hogyha tovább kutatod,
Még rosszabbat hallasz majd 
Még rosszabbat találsz majd.
Mirtilló:
Te láttad ezt, Koriszka? Ó jaj!
Koriszka:

. Nemcsak én láttam, 
saját szemeddel te is láthatod, 
mert találkájuk épp ma, 
s ebben az órában van 
Úgyhogy búj csak el 
valamelyik közeli bozót, 
mélyén, s magad láthatod 
barlangba lépni őt, majd az udvarlót. 
Mirtilló:
Meg kell halnom máris?
Koriszka:
Nézd, amott ereszkedik, 
a templom felől le, 
s óvatosan jön erre, 
látod-e őt, Mirtilló? Hajh, 
mit gondolsz, nem éppoly loppal 
csúsz lába, amint a szíve tolvaj?
S ha vársz még egy kicsit, . 
megláthatod a folytatást is itt. 
Később majd találkozunk, remélem. 
Mirtilló:
Hogy ily közel értem 
most az igazsághoz 
míg kiderül, felfüggesztem 
hitem, halálom s éltem .

Hetedik jelenet

Amarillisz:
Halandó, isteni támasz 
nélkül ne kezdj vállalkozásba.
Én is bizonytalan szívvel 
mentem a templomhoz innét el, 
s az Ég kegyéből rendezetten 
megnyugodva térek vissza: 
olyan volt, mintha 
áhítatos és tiszta imámra 
egy lelkes égi szellem 
mozdulna meg bennem, 
s bátorítna, mondva: mitől félsz?
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bizakodj, Amarillisz!
így hát bizakodni kezdtem,
minthogy az Ég vezet engem.
Ámor szép anyja;
kedveld tehát,
ki segélyedre vár;
harmadik bolygó hölgye,
téged is megtalált már a szerelmi láng,
légy kegyes hát az én tüzem iránt.
Vigyázza, nyájas istennő,
a pásztort fürge lépted,
kinek hűségem adtam.
Te pedig, kedves barlang,
Ámor szolgálólányát 
vondd kebledre, 
hogy benned
betölthesse minden vágyát.
Amarillisz, ne tétovázz tovább 
senki nem lát, s nem is hall: 
menj be tehát nyugodtan.
Ó, Mirtilló, Mirtilló, 
ha ittlétem mégálmodnád!

Nyolcadik jelenet

Mirtilló:
Jaj, ez nem álom, ó, hogy őt itt látom!
Bárcsak ne volna szemem
vagy ne lennék én sem. Vad végzetem,
hát azért őrizted életem,
hogy e fájó látványosságot
most végignézhetem?
Ó, minden pokolbeli kínzott 
léleknél kínzottabb Mirtilló!
Ne kételkedj immár, ne: 
hited felfüggeszteni nincs akkor értelme 
ha saját szemed látta, füled hallotta, 
hogy másé hölgyed, 
s nem a világ törvénye miatt, 
mi elzárja őt mindenki más előtt,. 
de Ámor törvénye szerint 
mi csak tetőled zárja el.
Ó, kegyetlen Amarillisz!
Hát nem is elég neked már, 
ha halált adsz a nyomorultnak, 
ráadásul ki is gúnyolja
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álnok állhatatlan szád, 
mellyel örök Mirtillód édességét 
egyetlenegyszer megkóstolád?
Nem akarod, hogy még ha 
e gyűlölt név undorodva eszedbe is jutna 
édességeid-, s örömödbe keveredjen; 
s ezért köpted ki elébb, kegyetlen nimfa, 
hogy ne legyen szívedben?
De mit késlekedsz, Mirtilló?
Ki életet adott neked,
elvette tőled, s más kapta meg:
s te, nyomorult, mégis élsz? Nem halsz meg?
Halj meg, Mirtilló, halj bele
a kínba, s a gyötrelembe,
mint halott vagy
kedvesednek, örömödnek is már:
Halj meg, halott Mirtilló:
Ha életed bevégezted, 
fájdalmad is végezd be: 
s lépj ki, nyomorult szerelmes, 
e kemény halálból,
mi téged csak még nagyobb bajra éltet.
De mit? Meghalljak bosszú nélkül?
Megölöm előbb azt, ki engem megöl.
Csak addig csituljál, meghalási vágy; 
míg annak éltét joggal elveszem, 
ki jogtalan vette el szívem.
Engedjen hát most utat, 
a fájdalom a bosszúnak, 
a háborgásnak a jámborság, 
s az életnek a halál, 
míg e halott az élőn bosszút nem áll.
Ez a vas ne hullassa 
ura vérét bosszuiatlan; 
s ez a kéz is ne legyen a 
jámborság szolgája 
míg haragom nem szolgálta.
Elhiheted,
bárki légy, ki javam élvezgeted, 
hulltomban romlásod 
bizony meghozom neked.
Elbújok ismét e súrűbe, 
s ha valakia barlang felé jön, 
nyomban elévágok, 
s dárdám oldalába döföm.
Ám lesből támadni nem lenne alantas?
De az, bizony. Inkább párbajra hívom,
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hogy jogos fájdalmam erénye ott bizonyítson. 
De ez sem jó: túl ismert, s kedvelt az a hely, 
a pásztorok könnyűszerrel 
errejöhethek, s akkor megakadályozzák 
a párbaljt, s mi rosszabb, 
rájöhetnek az okra, mi mozgat.
Tagadni alantas lenne, 
mást kitalálni hiteltelen, 
ha meg az igazat felfedem, 
hölgyem nevén lesz örök gyalázat, 
s bár ne szeressem, mint most láttam, 
azt mégis szeretem, mit mindig vágytam, 
és vágyni is fogok, míg csak élek, 
remélek, s látni akarok.
Haljon meg az az aljas gaz, 
ki becsületét, s életem ellopta!
De vére is, hogyha megölöm, 
nem lesz-e vajon árulóm?
Bár mért félnék a haláltól, 
ha úgyis meghalni vágyom?
De a gyilkosság nyilvánossága 
rávezet mindenkit okára 
s oly gyalázat várja hölgyem, 
amilyen csak várhat hűtlent.
Menjen akkor be gaz a barlangba, 
s támadjuk ott meg.
Ez jó lesz. Oly halkan követem,
hogy a lány - ki, mint Koriszka mondta,
a legrejtettebb, zártabb részen
búvik meg, azt hiszem - meg se hallja,
ezért nem megyek én se túl mélyre:
van egy kőbevájt, lombos ág fedte
hasadék arra, az emelkedő lábánál balra:
ide csöndes titkon be lehet állni,
majd itt várom én ki
az alkalmas időt vágyam betöltéhez,
majd halott ellenségem
élő ellenségemhez elviszem:
ezzel mindkettőn bosszút állok.
aztán ugyanazt a kardot
keblembe döföm. Ezzel három
halottat csinálok:
kettő vas, egy a fájdalom által hal
A kegyetlen meglátja majd
becses és becstelen két szeretője
nyomorú gyászos tragédiáját;
s e barlang, bár örömtanyának szánták
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a két szerelmes, s - mit jobban vágyok- 
szégyenük ravatal-, s sírboltjává leszen.
De ti, régtől hiába kísért nyomok,
te ösvényecske, oly hűségesen
jelzel tehát nekem? Oly kedves tanyáig
viszel engemet? Meghajlok hát, s követlek.
Ó, Koriszka, Koriszka,
hát igazat mondtál,
most igen, most hiszek neked már.

Kilencedik jelenet

Szatiró:
Ez itt Koriszkának hitt? Ericina 
barlangjába követi az ő nyomait?
Ostoba, ki a folytatást nem tudja.
Ám kezedben hűsége jókora 
záloga legyen, ha hiszel neki, 
s kötözd magadhoz szívósabb kötéllel, 
mint én, mikor a haját kaptam el.
Csakhát ígéreteknél erősebb kötést, 
aligha kaphattál te tőle még; 
a becsület e komisz ellensége biztos 
csak most adta el magát neked 
szokása szerint, s piszkos 
üzlete árát az árnyas mélyben fizeti meg.

. De tán é némberre uszíthatom az Eget, 
hogy megbüntesse és bosszút álljak.
Szavából kitűnt, hogy nem hiába hitt 
a fiú, látta nyomait; 
eszerint pedig Koriszka 
benn van immár a barlangban.
Most légy ügyes, Szatiró, 
s ezzel a nagy kővel 
a barlangnyílást zárd el, 
hogy ne szökhessenek,
Aztán menj, keress papot, szolgát, 
s hozd ide őket a járatlan hegyi úton, 
hogy Koriszkát elfogják, s haljon 
törvény szerint, s gaztetti okán.
Tudom, Koridon jegyese ám, 
neki ígért házasságot, na persze 
titokban, nyíltan nincs mersze, fél tőlem, 
s joggal, hisz sokszor megfenyegettem, 
s bizony mindjárt teszek is róla,

. hogy e szép fiú a házasságtörést megbosszulja. 
Ne vesztegessük az időt: e tölgyről
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erős ágat török... ez itt épp jó is..., 
s vele könnyen lököm majd oda a követ.
Hű, de nehéz! Aj, de szilárdan áll!
Hogy kiszakadjon a földből e nagy tömeg, 
az ágat jó erősen nyomd alá... 
mintha most moccanna. Told meg... 
feszítsük akkor másik oldalát 
is! Hé, de szívósan áll a helyén!
Nehezebb ügy ez, mint gondoltam én: 
kitépni nem bírom, s kiemelni sem megy.
Tán az egész világ tartja? Vagy megszokott 
erőm elhagyott? Álnok csillagzatok, 
ti mesterkedtek? Csak azért is, erőm fogytán 
is elgörgetem! Átkozott Koriszka, 
s majdnem azt mondtam, 
minden .nő, ki csak a világon van!
Ó, mezei Pán, ó Pán, 
ki minden vagy, s mindent megtehetsz, 
segítségemre siess erőm fogytán: 
szerettél már te is pimasz kis szivet: 
bosszuld meg hát a csalfa Koriszkán 
saját megcsúfolt szerelmeidet.
Most hatalmaddal elmozdítom a követ 
mi most hatalmad folytán leesik.
A nőstényfarkas odvába ragadt!
Bizony jól befűtenek neki majd, 
s én is, de szívesen megnézem, 
mennyi női gonoszság 
ég el ez egyetlen tűzvészben.

Kórus:
Ámor, te hatalmas,
ki a világ csodája vagy, s a természeté! 
Van szív oly alantas, van-e nép elég 
vad, hogy meg se érzené nagy hatalmad? 
De van-e elme oly éles, lehet-e elég 
mély, hogy meg is értené a hatalmad?
Ki lát, amint buja rossz lángot 
gyújtasz, mondja: halandó szellem, 
porhüvelyben élsz, s urallod a testi világot. 
De ki látja a szerelmest is, 
amint kitárul az erénynek 
s annak sápadt, ingó lángja kiolt 
minden oly vágyat, mi nem tűmé féket 
azt mondja: szellem, hallhatatlan; 
egy s szent hajlékod van, s ez a lélek. 
Emberi-isteni kettős arcú ritka csodaállat;
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ó, lény, ki vakon látásból, tudatlan tudásból;
érzékből és értelemből,
észből és vágyból is állasz,
s ez benned összekeveredett,
ezért uralkodsz föld és ég felett,
hisz mindkettő néked alávetett!
De (meg ne haragudj rám) van 
még magasztosabb csodája, 
s nagyon is meglepőbb, a virágnak; 
hisz köztünk valahány csodát teszel 
mind csak a szép nőnek köszönheted,
Ó, nő, Ég szép adománya, 
sőt, Az ad téged nekünk, 
ki elegáns fátylad: tested csinálta,
Az, ki az eget és a nőt, 
ki megalkotta nekünk mindkettőt; 
bár te még szebb vagy, mint az Ég, 
hiszen minden részed szebb nála.
Az Ég széles homlokán
mint rémes Küklopsznak: egy szem mozdul,
s nem is a fény után,
de fennkölt vaksága öka-forrása felé fordul;
ha pedig sóhajt vagy szól,
mint dühödt oroszlán
bömböl és tombol;
s immár nem a menny,
de viharzó, ijesztő zivatar
heveskedik vad villámfényiben.
Ám te, két látó, derűs Napod 
kedves két villámával 
szerelmes angyali látványával 
a viharzó lelket, ki téged követ, 
megnyugtatod és földeríted.
S hang, mozgás és fény, 
szépség, elegancia, s erény 
szép arcodnak oly édes harmóniát ad, 
hogy az ég (ha a paradicsomnál 
kevésbé szép) hiába is reményű, 
hogy, isteni nő, tevéled egyenlő.
S annak is nagy oka van,
hogy a dicső lény, ki magát férfinak mondja,
ki előtt hódolnak a halandó dolgok
feléd törekszik, magasztos ok
hódol, semmi lesz előtted.
S ha ő győzi le, s irányítja őket, 
nem mintha győzelem-, s jogarra nála 
te kevésbé méltó volnál;
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ez épp nagyobb dicsőségedre történ: 
hisz minél érdemesebb a legyőzött, 
annál nagyobb érdem, hogy legyőzöd. 
De annak, ki nem hiszi: szépséged 
legyőzheti a férfit s a férfiséget; 
ma csodás hitet tesz Mirtilló.
Nő, az hiányzott még dicsőségedhez, 
hogy remény nélküli szerelmet ébressz.

Negyedik felvonás

első jelenet

Koriszka:
Mikor a barlangba vezettem 
a kis butát, szívem, lelkem 
elmém oly elfoglalt volt, 
hogy gondolatot se vesztegettem 
kedves fürtömre, mit elrabolt 
az a bugris, de még arra se, - 
vissza hogy kaphatom. Hajh, bár 
bántott nagyon, hogy szabadulásomért 
ily nagy árat adtam, ily drága bért; 
ott aligha maradhattam 
az indiszkrét barom kezén: 
nyúlnál gyávább, de azért 
száz vad szégyent, s még 
száz gyalázatot tett volna rajtam, 
hiszen őt mindig csak becsaptam, 
míg volt vénájában vér, azt szívtam 
én, vérszívóként. Most azt panaszolja, 
hogy már nem szeretem.
Hát lenne ok itt panaszra, elismerem, 
ha valaha is szerettem volna: 
ám nemszeretem dolgot nem szerethettem. 
Mint a fű: ki orvosságnak gyűjti, 
az előtt becses, s drága,

. ám amint kinyerte nedvét, 
a maradék már neki sem érték, 
sőt amint rothad, lám, utálja; 
éppolyan ő is. Minthogy kifacsartam már, 
mi benne jó, nincs más hátra: e rothadó 
cefre bizony csak disznóknak való.
De most lássuk azt, vajon
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lement-e már a barlangba Koridon.
Ó, mi ez? Miféle újság? Ébren
vagyok, vagy álmodom tán? Részeg
vagyok, vagy szemem káprázna? •
Tudom, hogy e barlang szája
az előbb tárva volt,
hogyhogy most zárva
van? S hogyan került e
nehéz s régi kő hirtelen idelentre?
Földrengést nem hallottam.
Bárcsak biztos lehetnék benne, 
hogy alatta Koridon van 
Amarillisszel a barlangban; 
s ha igen, más nem is érdekelne. 
Lehet, hogy itt a fiú, mert régen 
elindult, ha Lizettát jól értem.
Ki tudja, nincs-e mindkettő benn, 
s nem Mirtilló zárta-e útjuk? Ámor 
világokat kimozdít méltatlankodásból, 
nemhogy egy sziklát! Ha ez a való, 
nem tehetett volna kedvemre Mirtilló 
akkor se jobban, ha szívében 
Amarillisz helyett Koriszka képe van. 
Legjobb, ha odafutok a hegyi úton át 
s kitudom gyorsan, mi az igazság.

Második jelenet
(Dorinda, Linkó)

Dorinda:
És tényleg
nem is ismertél meg?
Linkó:

• Ki ismerné föl e szakadt 
rémes, durva rongyok alatt 
a gyöngéd Dorindát?
Ha vad kutya lennék, s nem Linkó, 
bundád ellenére téged 
könnyen felismerhetnélek.
Hajh, mit látok, hajh mit látok! 
Dorinda:
A szerelem hatását látod, 
a szerelem nyomorúságos, 
egyedülálló hatását, Linkó!
Linkó:
Egy leányka,
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ki mint te, oly kedves, oly zsenge, 
s úgyszólván kislány még; 
s úgy is érzem én, 
mintha csak tegnap lenne, 
hogy karomba kaptalak 
mint afféle gyermekesét, 
s ölemben táncoltatva tanítottalak, 
hogy mondd: papa és mama.
S mikor apád szolgálatában álltam; 
olyan félénk voltál, mint a dámvad, 
míg szerelmet nem éreztél, 
mi hirtelen mozdult; mindentől ijedeztél, 
minden kis szél, mi megfújta az ágat, 
minden gyík, ha előfutott a fű alól, s egér, 
minden rezzenő levél megrémített; 
s most Dorinda egyedül mendegél 
hegy-völgyön, erdőkön át akár, 
s nem rémíti sem vad, sem agár? 
Dorinda:
Kit szerelmi nyílvessző talál, 
más sebtől mért is félne már.
Linkó:
Sok szerelem lehet, Dorinda, 
szívedben, ha nőből férfivá, 
sőt nőből farkassá változtat.
Dorinda:
Ha bensőmbe látnál 
Lupínó, élő farkast találnál, 
ki lelkem elemészti, 
mint ártatlan barit.
Linkó:
Miféle farkas? Szilvió?
Dorinda:
Ó.'te mondád!
Linkó:
S minthogy farkas ő,
Dorinda farkasnő lenne: 
ha nem vonzta emberi arc, 
hátha vonza e vad, s megszeretne.
De mondjad csak: hol szerezted 
ezeket az ócska rongyokat?
Dorinda:
Elmondom, ha kívánod.
Reggel idejében elmentem, 
az Erimanthusz lábához, 
hová, mint tudtam, Szilvió
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legnemesebb vadászatra, 
bősz vaddisznóra készült ma.
Hát ahogy éppen a tölgyesből kiléptem,
azaz onnan nem túl messze,
hol a dombról ereszkedik az erecske,
Melampót talátam
szépséges Szilvióm kutyáját,
ki, úgy hiszem, épp oltotta szomjúságát,
s közel a mezőn pihengetett.
Nekem Szilvióm mindene drága, 
szép teste árnyéka, könnyű lábnyoma is, 
nemhogy kutyája, kit úgy szeret.
Köszöntöttem hát, s nyomban elfogtam; 
s ő, mint kezes bárány 
ellenkezés nélkül jött velem.
S alighogy kigondoltam: 
urához, uramhoz visszavezetem, 
remélve, hogy e kedves ajándék 
kegyét is megnyerheti még nekem 
ím, odajött Szilvió maga, 
kutyája nyomát nyomozva, 
s megállítottam ottan őt.
Kedves Linkóm, nem vesztegetem azzal az időt,
hogy elmeséljem részletesen,
mi történt, milyennek találtam kedvesem;
röviden csak annyit mondok,
hogy jó csomó hazug ígéret, s szó után
tőlem elröppent a kegyetlen
haraggal, méltatlankodással telten,
hűséges Melmpójával együtt,
s édes megszolgált zsoldommal.
Linkó:
Ó, kegyetlen Szilvió, ó vad fiú!
S te erre mit tettél? e csúf 
hitszegésen föl nem dühödtél?
Dorinda:
Sőt, tüze mintha 
szerelmi tűzzé lett volna, 
haragjától ily tűzvész gyűlt bennem.
S amint csinos nyomait követtem 
a vadászat kijelölt helye felé 
folytatva utam, mi félbeszakadt 
gyorsan beértem Lupinómat, 
ki kicsit előbb indult el tőlem; 
s kin szemem rögtön megakadt, 
s eszembe jutott, ha átöltözöm, 
e rút szolgai ruhákba épp jól
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elrejthetem magamat 
ha már szívem pásztorok közt 
pásztornak tartatva óhajt 
forogni, hogy kényelmesen ' 
kövesse, űzze szép Sziiviómat.
Linkó:
Farkas képében,
mész vadászatra,
kutyák is látnak, s te épségben
térsz vissza?
Túlzol bizton, Dorinda.
Dorinda:
Ne csodáld, Linkó; a kutyák, 
mint tudjuk, nem tehetnek kárt, 
uruknak szánt prédában!
Ott, a környéki pásztorok sűrű
tömegébe keveredve,
kik odagyűltek a híres vadászlesre,
függönyön kívül álltam,
én, szerelmes néző,
inkább vadászt, mint vadat lesve.
Az alpesi vad minden mozdulatára 
szívem megdobogott;
Édes Szilvióm minden csapására 
egész lelkem futott 
s ujjongott minden érzelmével.
De jókedvem igen megzavarta 
az ádáz vad szörnyű képe: 
irtóztató erős volt és nagy.
Mint hirtelen kitörő vihar
gyors forgószele, mi fát,
háztetőt, malmot, sziklát,
s mindent, ami elékerülni mer
egy lendülettel leront, elseper
egy puszta perc alatt;
úgy a tajtékos, véres agyarak
minden gyors fordultán,
tört lándzsák, hullt emberek, holt agarak
kavarogtak egymás hegyén-hátán.
Jaj, hányszor nem akartam 
e dühödt fenevaddal 
alkuba szállni, *
Szilvió éltéért vérem felajánlni!
Hányszor nem odafutni, 
s keblem szép keble pajzsául adni!
Ó, hányszor nem mondogattam 
el magamban: kíméld, vad vaddisznó,
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kíméld szép Szilvióm kedves keblét! 
így beszéltem én magamban, 
sóhajtozva, könyörögve, 
míg Melampo pikkelyes, 
kemény páncélba löltözve 
az erős dúvadnak rontott, 
ki mindegyre kevélyebb volt, 
amint köré immár halott ebek, 
s vérző pásztorok alkotta 
halom emelkedett.
Linkó, én nem tudom neked 
elmondani e kutya becsét; 
de Szilviónak igaza van,' 
ha szereti, ennyi is elég.
Mint az éh oroszlán, 
ki féktelen bika vad szarvát 
majd kerülgeti, majd elészalad, 
s egy puszta pillanat, 
s már torkába kap, 
s roppant mancsa megállítja, 
hogy azt ereje elhagyja, 
úgy a hős Melampó, 
ki ügyesen elkerülte a forgó 
dúvad sok halálvész-rohamát, 
végül fülébe kapott; 
a vad pedig, hogy megragadták, 
dühödten dobálta fejét, elhátrált 
volna, ám ő tartotta, hogy hatalmas, 
néhol könnyű sebből vérző hátán 
a halálos pontot bizton eltalálják. 
Szép Szilvióm pedig akkoron 
így fohászkodott: Diana 
te irányítsd nyilamat, 
s én megfogadom, hogy feláldozom 
neked ezt a szörnyű agyarat.
S amint ezt elmondta, 
aranyos tegzéből 
íjára gyors nyilat illeszt föl, 
vashegyű nyilat toliig, 
majd kifeszítette az íjjt.
Ott ejtett sebet, 
hol a nyak eléri a vállat, 
s ettől a vadállat 
rögtön elesett;
s fellélegezhettem, hogy Szilvió 
immár veszélyen túl van.
Ó, boldog vagy te, vad,
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hiszen arra méltattak, hogy éltedet 
az a szépséges kar szakítsa meg 
mely oly édesen emel 
szívet el az emberi kebelből!
Linkó:
De mi lett a vaddal, mit megölt?
Dorinda:
Nem tudom, nem maradtam addig, 
hogy meg ne lássanak ott mind, 
de azt hiszem, idehozzák nyomban 
fejét, Szilvióm esküje szerint, 
áldozni ünnepélyesen a templomban. 
Linkó:
S nem meddig maradsz még e rongyban?
Dorinda:
Levenném rögtön; de ruhám 
más holmikkal Lupinónál van 
ki azt mondta, a forrásnál vár reám, 
de nem találtam ott őt.
Kedves Linkó, ha szeretsz, 
nézd meg az erdőt, s keresd meg, 
nem lehet már nagyon messze.
Én addig kissé lepihenek, 
ládd, e bokorban. Itt várok rád, 
mert legyőz mostan a fáradság, 
s az álom, s nem is kívánom, 
hogy e gúnyában bárki meglásson.
Linkó:
Jó, indulok. El ne menj, 
mindjárt itt vagyok.

Harmadik jelenet
(Kórus, Ergasztó)

Kórus:
Pásztorok, ti is láthattátok 
mind, hogy a hős félisten, 
a nagy Montén 
nagyon is méltó fia, 
s méltó utóda Alkidésznek is tán, 
mint szabadított minket meg ma 
a szörnyű vadtól, mi Árkádiát feldúlta; 
s hogy most a templomba készül, I
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hogy teljesítse fogadalmát is végül. 
Tehát ha megannyi jótéteménye 
hálát ébreszt bennünk, 
menjünk most mind elébe, 
s szájunk is, szívünk 
is szabadítónkként dicsérje 
S bár magasztos szép lélek 

számára ez kevés dísz
ám nagyobbat nem adhatunk 
a földön az erénynek.
Ergasztó:
Ó, vad nyomorúság! Ó, fájdalmas eset! 
Ó, gyógyíthatatlan halálos seb!
Ó, örökre keserű könnyes nap!
Kórus:
Ki hangja szólal, így tele 
félelemmel, fájdalommal?
Ergasztó:
Üdvünkkel ellenséges csillagok, 
így gúnyoljátok ki a hűséget? 
Reményünk föl csak azért emeltétek, 
hogy ha leesik aztán, 
nagyobb legyen fájdalmunk zuhantán? 
Kórus:
Ergastónak látszik, s biztos ő is.
Ergasztó:
De miért is az Eget vádolom?
Csak magad vádold, Ergasztó; 
a te kezedbe volt a veszélyes tapló, 
magad vitted Ámor tűzkövéhez, 
oda is te tartád, 
s te pattintottad rá a szikrát, 
csakis a te műved hát az egész 
halálos, el nem alvó tűzvész; 
az Ég ugyan tudja, hogy jó célért tettem, 
s szívbéli jóérzés vezérelt engem.
Jaj, szerencsétlen két szerelmes!
Jaj, nyomorult Amarillisz!
Jaj, boldogtalan Titiró! Ki elárvult atya is! 
Jaj, fájdalmas Montán!
Jaj, lesújtott Árkádiám! .
Jaj, egész népednek, szegény!
S végül, jaj, nyomorult és boldogtalan én, 
abban, mit láttam és látok 
mondok, hallok és gondolok!
Kórus:
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Jaj nekem,
mi az a borzasztó eset, 
mi minden bajaink foglalata lehet? 
Fussunk, pásztorok, fussunk elé, 
hogy találkozzunk véle.
Örök istenek, ó!
hát még mindig nincs itt az ideje, 
hogy haragotok szűnjön?
Beszélj, szólj, kedves Ergasztó, 
mi szörnyű okból panaszkodol így?
Miért sírsz?
Ergasztó:
Kedves barátim,
siratom az én, siratom a ti,
siratom egész Árkádia romlását.
Kórus:
Jaj, mi hírt hoztál nekünk?
Ergasztó:
Minden reményünk 
támasza ledőlt ma.
Kórus:
Ó! Szólj világosabban.
Ergasztó:
Titiró leánya,
ki nem ifjú családja, nem ifjú atyja 
egyetlen támasza, egyetlen sarja, 
s üdvünknek is egy reménye vala még; 
kit az ég Montén fiának szánt s ígért 
hogy nászukkal Árkádia megszabaduljon; 
a mennyei nimfa, a bölcs Amarillisz, 
a becsület fő mintája, 
a szüzesség virága; 
jaj nekem! Ő... jaj! Meghasad 
a szívem, míg kimondom!
Kórus:
Meghalt?
Ergasztó:
Nem, de mindjárt meghal már
Kórus:
Jaj nekem, mit hallok?
Ergasztó:
És még mit se hallottál!

A legrosszabb, hogy becstelen hal.
Kórus:
Becstelen, Amarillisz? Hogyhogy, Ergasztó?
Ergasztó:
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Csaláson érték.
S ha kicsit vártok, még 
megláthatjátok, amint lefogva 
bevezetik a templomba.
Kórus:
Ó, szép, ó egyetlen 
de túlontúl kényelmetlen, 
nehéz női erény, ó szemérmetesség, 
manapság mi ritka vagy!
Hát nincs ma szemérmes nő, 
csak ha nincs megkísértve ő?
Ó, boldogtalan század!
Ergasztó:
Valóban nagy igazságod lehet, 
ha gyanakodsz minden nő becsületére 
hisz most a szemérmet is magát 
szemérmetlenségen kapták.
Kórus:
Ó! Illedelmes pásztor, ne essék 
nehezedre pontosan elmondni, mint történt.
Ergasztó:
Elmondom hát, tessék. Ma reggel 
a pap jó korán, mint tudjátok, 
a templomba ment el, 
s vele ment a nyomorult nimfa 
boldogtalan atyja.
Mindkettőt az az egy gondolat mozgatta,
hogy imájukkal segítsék
gyermekeik óhajtott nászát:
ezért föl egyszerre is ajánlták,
s ünnepélyesen, áldozatukat:
s errre oly derűs jósjelek válaszoltak,
hogy nem láttak hasonlót sem
se szebb beleket,
sem tisztább, egyenesebb lángot:
amiért is, e jelek miatt
imigyen szólott a vak
jós: ma lesz szerelmes fiad,
Montán; lányod, Amarillisz 
pedig menyasszony, Titiró.
Menj is, hogy nászuk előkészítsd.
Ó, jósok hiú,
esztelen elméje! A te lelked is, Tirénió 
nem kevésbé vak, mint testi szemed!
Ha Titirót nászszertartás helyett 
gyászszertartást készíteni küldöd,
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mondtál volna bizonyos jóslatot.
Nos, megvigasztalódtak mind 
a körülállók, s az agg atyák is 
ellágyultan sírtak, s már elment- 
Titiró, midőn a templomban rémítőn 
hallani s nyomban látni is lehetett 
baljós, ijesztő jeleket, 
a szent harag, hírnökeit, 
s ó, jaj, oly vadak voltak, s váratlanok, 
hogy meghiggyétek, jó pásztorok, 
elképedt és zavarodott 
lett tőlük mindenki, a derűs jelek után. 
Majd a papok egyedül 
bezárkóztak a nagy szentélybe: 
ők benn, mi meg kinn álltunk, 
s könnyesen, áhítatosan 
szent könyörgéseket csináltunk, 
mikor a gaz Szatiró jött elő, 
s nagy sietséggel, sürgető 
esetben akarta látni a papot.
Mint tudjátok, én kaptam azt a feladatot, 
hogy bejelentsem a kihallgatást kérőt, 
s ezért én vezettem be őt.
Ő meg (s olyan pofát vágott, 
mint aki nem is hoz más újságot) 
így szólt: atyák, ha eskütök már 
nem erősíti az áldozat, s madár, 
s ha oltáraitok fölött most 
tisztátlan füst kanyarog 
ezen nem szabad csodálkoznotok. 
Tisztátlan az is, mit ma a törvény ellen 
Ericina barlangjában elkövettek.
Egy álnok nimfa
alantas csalása nektek ott törvényetek, 
s másnak adott szavát szegte meg. 
Jöjjenek velem a templdmszolgák: 
megmutatom nekik majd a módját, 
hogy ügyesen rajtakapják őket.
Erre (milyen ostoba és vak 
vagy végzeted előtt, ó, emberi elme!) 
az aggódók kissé megnyugodtak, 
s a jó atyák is; mert a sok baljós jelnek 
mit imént láttak, úgy vélték, oka ez lesz. 
így Nicandro, a legmagasabb rangú pap, 
úgy határozott, minél hamarabb 
menjünk Satiróval, s a két gonosztevőt, 
hozzuk a templomba a két szeretőt.
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S ő maga azon nyomban 
mi, kisebb papok karával körülfogva, 
felment tehát a barlangba 
az árnyas, kanyargós úton, 
melyet Satiró mutatott.
A szerencsétlen leány, 
kit a fáklyák fénye tán 
hirtelen ért, s megrémített, 
s ki a barlang közepén levő, 
rejtett üregből lépett egyszerre elő, 
úgy láttam én, szökni próbált, 
ama nyíláson át, mit a bitang Szatiró, 
mint nekünk újságolta, jókor elzárt. 
Kórus:
S ő közben mit csinált?
Ergasztó:
Elment nyomban, hogy az utat 
Nikandrosznak megmutatta.
El se lehet mondani, testvéreim, 
hogy meglepődött mindenki, 
s elképedt, amikor meglátta, 
hogy bizony Titiró lánya ő, 
kit nem foghattak le oly gyorsan, 
amilyen nyomban odafutott, 
honnan jött elő, nem is tudom, 
a felindult Mirtilló, 
s akkora erővel döfte 
Nikandrosz felé a dárdát, 
mi nála volt, hogy ha eléri a pontot, 
ahova szánták, hát ma 
Nikandrosz élő nem volna.
De ahova egyik szúrt, 
a másik épp ott hárított. Vagy véietlen, 
vagy okos előrelátás miatt, 
melle elkerülte hát a halálos vasat, 
és sértetlen maradt.
A bozontos állatbőr 
nemcsakhogy e veszélyes csapást 
fogta fel: lefogta Mirtillót magát, 
kinek dárdája, nem tudom, hogyan, 
belegabalyodott, s ki elbújni sem tudott, 
rab maradt ő is ott.
Kórus:
És aztán?
Ergasztó:
Másik úton őt is
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a templomba vezették.
Kórus:
S ugyan miért?
Ergasztó:
Hogy jobban kikérdezhessék 
a történtekről: S ki tudja?
Talán nem érdemel büntetlenséget, 
hisz megpróbált kezet emelni a papra, . 
s megsértette benne a szentség fenségét. 
Bárcsak legalább 
én vigasztalhatnám szegénykét!
Kórus:
S mért ne lehetnéd?
Ergasztó:
Mert a törvény tiltja
minden alacsony rangú papnak,
hogy a bűnössel beszéljen.
Ezért a többiektől elszakadtam; 
s akarok másik ösvényen 
a templomba menni, hogy imákkal 
s áhítatos könnyekkel 
kérjem az égtől: fordítsa 
e sötét zivatart derűsebb állapotra.
Ég áldjon, kedves pásztorok, 
béke veletek, s áldásunkkal 
menjetek tieitekhez.
Kórus:
így lészen, poi che per női fornito 
sarf verso il buon Szilvió il nostro a lui 
cosi devoto officio.
Ó, minden egek istenei,
hajh, bár mutatkoznátok immár
kegyesnek, s nem dühöngőnek, örökök.

I

Negyedik jelenet 
(Koriszka)

Koriszka:
Övezze ma ím győzedelmes, 
dicső fürtjeim diadalmi babér! 
Szerencsésen harcoltam én, 
harcoltam s győztem Ámor mezején; 
s általam az ég és a föld, 
a természet és a végzet, 
barátok, ellenségek 
mind legyőzve, s mind kidől.
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Még Szatiró is, ki úgy gyűlöl, 
hasznomra volt a komisz, mintha 
ő is csak engem pártfogolna. 
•Mennyivel szebb, hogy a véletlen 
a barlangba Mirtillót vitte 
mintha Koridon lett volna ott, 
az én kérésem miatt: 
még hihetőbb lett, még súlyosabb 
Amarillisz vétke!
S bár most Mirtilló is rab, 
nem számít sokat. Sőt, hisz a bűn 
az esküszegő lányé, fel is mentik majd. 
Ó, ünnepi győzelem, szép diadal! 
Emeljetek trónt nekem, 
szerelmi hazugságok: 
nyelvem, kebelem természetfölötti, 
mindenható erői vagytok ti.
De ne késlekedj, Koriszka!
Nincs időd most álldogálni,
Távozz mindaddig, 
míg a törvényt végre 
nem hajtják szép riválisodon 
hisz téged vádol meg bizton 
bukásáért, hogy mentse magát.
A pap pedig, betöltve hivatalát 
mielőtt bármit tenne, tőled is 
hallani akarja majd, mi az igazság.
Fuss hát, Koriszka. A hazugok 
nyelve veszélyben forog 
ha szökő lábuk álldogál.
Elrejtőzöm itt e fák között 
maradok, míg ideje nem jött 
hogy élvezhessem szép örömeim.
Ó, boldog Koriszka!
Ki látott szerencsésebb vállalkozást?

Ötödik jélenet 
(Nicandro, Amarillisz)

Nicandro:
Kemény szíve lenne, vagy nem lenne 
sem szív, sem emberi érzés benne, 
kiben nem él irántad bajodban szánalom, 
nyomorult nimfa, s kit nem érint fájdalom 
szerencsétlenségedért, s annál nagyobb 
minél kevésbé várta, ki nagyságához ért.
Hisz látni, hogy fogva egy olyan kisasszonyka,
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ki kívülről tiszteletreméltó, ábrázata mennyei, 
s a világ isteni szépsége miatt 
áldozatokat szentelhetne neki, s templomokat; 
s hogy kit templomba vezetnek, éppen ö, 
hogy föláldozzák ott, ez bizonnyal oly dolog 
hogy csak elhomályosult szemmel nézhető.
De ki azt is tudja rólad, hogyan, 
s mi célra születtél, hogy Titirónak 
Jánya vagy, s Montánó menye lettél 
volna, s hogy Árkádiában ők ketten 
a legtiszteltebb s tisztább pásztorok vagy atyák 
(nem is tudom, hogy mondjam inkább); 
s hogy annyira híres vagy máris, 
s egyben zsenge kisasszonyka is, kitől 
távol még az élet természetes vége, 
s így keveredtél e csúf halálveszélybe, 
mondom, ki tudja ezt, s nem sír, lelke ne fájna, 
nem is ember az, csak emberarcú állat. 
Amarillisz:
Ha bűnöm lenne e nyomorúság, 
s mint hiszed, Nicandro, romlott 
gondolat következménye volna, 
s mint látszik, romlott tetté; 
rám alig is nehezednék 
a halál, nagy gonosz vétkem 
méltó büntetéseképpen, 
mert nagyon is helyes volna 
hogy vérem tisztára mossa 
kéjvirágos mocskos lelkem, 
s csendesítse az Ég haragját, 
s megadja a földi igazság jussát.
Ebben biztos megnyugodna, 
szomorú lelkem elcsitulna, 
s halálom kiérdemeltségének 
igaz belső érzésével 
érzékeim sanyargatván 
hozzászoknék a halálhoz, 
s tán megnyugodt léptekkel 
térnék immár nyugalomra.
De az nagyon is, jaj, Nicandro, 
az nagyon is rám nehezedik, 
hogy ily fiatalon, ily magas poszton, 
ily hamar kell meghalnom 
s halnom ártatlanul.
Nicandro:
Nimfa, jobban tetszene az Égnek, 
ha az emberek ellened vétkezének,
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mint hogy te vétkezél az Ég ellen, 
s nagyon sokkal ügyesebben 
helyrehoznánk ma bemocskolt neved, 
mint békíthető a bemocskolt istennő. 
De nem tudom, ki sértett téged, 
ha nem te magad, nyomorult nimfa. 
Mondjad csak, nem téged találtak 
egy csábítóval bezárva? Nem voltál 
egyedül vele? S téged nem Montén 
fiának ígértek-e? S így nem 
te szegted meg a házassági hited? 
Hogy volnál te ártatlan?
Amarillisz:
S mégis, ebben 
az oly súlyos bűnben 
nem vétkeztem a törvény ellen, 
ártatlan vagyok.
Nicandro:
Talán nem vétkeztél, nimfa; 
a természet törvénye ellen, 
mi: “szeret, ha tetszik neki”, 
de bizony vétkeztél az emberek 
s az Ég törvénye ellen, 
mi: “szeret: ha szabad neki”. 
Amarillisz:
Itt vétket csak ember és Ég követett el; 
már ha igaz, hogy onnan ered 
sorsunk minden fordulata; 
mert csakis végzetem akarhatja, 
hogy mások bűnéért én bűnhődjek. 
Nicandro:
Mit beszélsz, nimfa? Fékezd, 
fékezd a nyelved, amelyet 
zsarnoki düh toloncolt oda, 
hova áhítatos elme 
nehéz vigyázattal emelkedik föl.
Ne hibáztasd a csillagokat, 
mert csakis magunknak 
készítjük elő nyomorúságunkat. 
Amarillisz:
Hát nerrr vádolok az Égben 
mást, mint betelt kegyetlen végzetem 
de végzetemnél jobban vádlom, 
ki engem megcsalt.
Nicandro:
Tehát, ki csaltál, vádlód magad.
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Amarillisz:
Megcsalódtam igen, de csalni más csalt.
Nicandro:
Az csalódna, ki csalni szeret?
Amarillisz:
Oly szemérmetlen vagyok szerinted?
Nicandro:
Mit mondjak erre, tettedtől kérdezd.
Amarillisz:
A szívnek gyakran rossz jele a tett. 
Nicandro:
Ám a tett igen, a szív nem látható.
Amarillisz:
Az elme szemével a szív is látható.
Nicandro:
Csakhogy vak az elme, ha nem vezeti érzék.
Amarillisz:
Ha ész nem vezérli, nem tiszta az érzék.
Nicandro:
S nem tiszta az ész, ha a tett kétes.
Amarillisz:
Ám legyen kétes, ha a szívem tiszta.
Nicandro:
Ha nem magad, ki vitt a barlangba?
Amarillisz:
Együgyűségem és túlzott bizalmam.
Nicandro:
Tehát becsületed szerelmesre bíztad?
Amarillisz:
Hűtlen barátnő, nem szerelmes volt az.
Nicandro:
Tán szerelmi vágyad az a barátnőd? 
Amarillisz:
Ormino húga, ki elárult engem.
Nicandro:
Hát édes is elárultatni egy szerető mellett.
Amarillisz:
Mirtilló úgy jött be, hogy én nem is tudtam.
Nicandro:
Hogy ment be akkor? De főleg, miért?
Amarillisz:
Elég, hogy én nem mentem Mirtillóért.
Nicandro:
Légy nyugodt, neked sincs más okod.
Amarillisz:
Kérdezd Mirtillót akkor ártatlanságomról.
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Nicandro:
Hát persze, bűnöd oka majd igazat szól?
Amarillisz:
Ki elárult engem, a lány tegyen hitet.
Nicandro:
Hitet tegyen, bár nincs hitele előtted se?
Amarillisz:
Hadd esküszöm akkor Diana nevére.
Nicandro:
Túl sokat esküdtél ennek-annak tettel.
Nimfa, világosan beszélek, s nem hitegetlek, 
mert nem szabad immár, hogy nagy szükségedben 
homályban maradjál. Ezek csak álmok.
Piszkos folyóvízben nem mosnak, álnok 
ferde szívtől nem várunk egyenes szót, és 
hol a tett vádol, minden védekezés sértés. 
Szüzességed jobban kellett volna óvnod, 
mint szemed fényét, de sokkal.
Mit beszélsz hát félre? Magad csapnád még be? 
Amarillisz:
így hát meg kell, jaj nekem, Nicandro, 
így kell hát meghalnom?
Senki nem hallgat, vagy véd meg? 
így, remény nélkül, egész baráttalan?
S csak e furcsa, boldogtalan gyászkegyességed 
kísér, mi nem segít rajtam?
Nicandro:
Nimfa, csöndesítsd szíved; 
ha már oly kevéssé voltál bölcs a bűnben, 
legalább a büntetésed 

' viselésében mutass bölcsességet.
Irányozd az Ég felé szemed, 
ha az Égből származol.
Hisz minden, amivel itt találkozol,
legyen rossz vagy jó,
csakis onnan ered, mint folyó
a forrásból, gyökérből a fa:
s ami rossznak látszik itt,
hol minden jó sok rossz közé keveredik,
jó ott, hol minden jó fészkel.
Hogy mennyire sajnállak téged, 
tudja azt a nagy Jupiter, ki előtt 
az emberi gondolat nem titok: tudja azt, 
a tiszteletre méltó istennő is, 
kinek szolgája vagyok, 
s ha beszédem sértett, csak úgy,
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mint a kegyesen szigorú
orvosi kéz, amint vassal vagy szikével
a seb rejtett mélyére nyúl,
hol leggyanúsabb és halálosabb.
Csitulj hát, 
s ne akarj tovább 
szembeszállni azzal, 
mi megírva az Égben van.
Amarillisz:
Jaj, kegyetlen ez a szentencia,
bárhol is légyen, a földön vagy égben írva!
Bár az égben biztos nincs,
ott csak ártatlanságom jegyzik,
ám mit számít, ha mégis meghalod?
Ó, de kemény csapás ez!
Ó, de keserű pohár, Nicandro!
Hajh! Arra a kegyre, amit irántam érzesz, 
ne vezess, kérlek,
oly gyorsan a templomba. Várj még, várj.
Nicandro:
Ö, nimfa, nimfa; kinek nehéz halni,

. annak minden pillanat halál.
Mit nyújtod saját kínjaidat?
A halál nem önmaga
rossz: ami rossz, csak a halál gondolata.
S ha valakinek halni keli, 
minél gyorsabban hal, annál 
gyorsabban elszáll tőle a halál:
Amarillisz:
Jöhet addig még segítség talán.
Apám édes; kedves apám, 
fiát elhagysz engem te is?
Egyetlen leány atyja vagy, 
mégsem segítsz, s így halálra adsz? 
Utolsó csókod tőlem meg ne tagadd! 
Egyetlen gyász kard két keblet üt át majd, 
s lányod szívéből te véred tör majd föl. 
Apa, egykor oly édes és kedves név 
amelyet kimondani sose hiába szokás, 
hát ilyen nászt készítél 
kedves-leányodnak?
Menyasszony reggel, este áldozat? 
Nicandro:
Hajhl Ne vétkezz tovább, nimfa.
Mit kínzód hiába 
magad és másokat is?
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Itt az idő, a templomba vezetlek: 
kötelességem sem engedi már, 
hogy tovább késlekedjek.
Amarillisz:
Isten véletek hát, kedves erdők; 
kedves erdőim, isten véletek!
Vegyétek utolsó sóhajom, 
mígnem igaztalan és nagyon 
kegyetlen vas kioltotta hideg árnyam 
szeretett árnyaitokhoz visszaszáll majd, 
mert a bűnhődő mély pokolban 
ki bűntelen, nem bolyonghat, 
s boldogokhoz sem kerül 
ki fájdalmas reménytelenül, 
ó, Mirtilló, Mirtilló,
nyomorult volt a nap, hogy először láttalak, 
s az a nap is, hogy élveztelek, 
s minthogy drágább neked éltem, mint a tied, 
nem volna szabad, hogy halálom oka 
a te élted legyen
így (ki hitte volna?) érted halálra szánják, 
ki kegyetlen volt hozzád, 
hogy ártatlanul éljen.
Ó, ki értem annyira égett 
s én, ki érted alig is égtem!
Jobb lett volna 
vétkezni vagy megszökni.
Bárhogy is, meghalok bűnöm nélkül, 
cél nélkül, tenélküled, szívem. Ó, 
már meg is halók, jaj nekem. Mirti... 
Nicandro:
Tényleg meghal.
Jaj, szegényke!. Fussatok ide, 
együtt fogjuk fel. Jaj, szörnyű eset!
Ajkán Mirtilló neve, 
ezzel fejezte útját végleg be; 
s halálában a szerelem és a fájdalom 
a kardot fölöslegessé tette.
Boldogtalan kisasszonyka!
De még él, hallom 
az élet jeleit verő szívén.
Vigyük a közeli forráshoz.
Lehet, hogy még
friss vízzel visszaszólítjuk elszánó lelkét, 
ámbár talán kegyetlenség, ha 
kegyesek vagyunk azzal, 
ki fájdalomba azért hal,
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hogy kard által ne kelljen halnia.
Mindegy, segítsünk,
s tegyük meg, mit a jóérzés
pillanatnyilag megkíván,
hisz a jövő az Ég dolga lehet csupán.

Hetedik jelenet
(vadászok kara, pásztorok kara Szilvióval)

vadászok kara:
Ó, dicső gyermek,
Herkules igaz sarja 
ki megölted e szörnyű vadkant! 
pásztorok kara:
Ó, dicső gyermek, 
ki az erimanthuszi vadat legyőzted, 
holtan kinyújtóztattad, bár míg élt e 
vad, bárki legyőzhetetlennek vélte! 
íme, félelmes levágott feje 
mi mintha holtan is halált lehellene. 
Félistenünknek ez fényes trófeája, 
Szilviónknak nemes fáradozása ez ma; 
dicsérjétek, pásztorok, nagy nevét, 
s ez a nap mától fogva itt 
legyen mindig ünnep, mindig ünnepi, 
vadászok kara:
Ó, dicső gyermek,
Herkules igaz sarja, 
ki megölted e szörnyű vadkant! 
pásztorok kara:
Ó, dicső gyermek, 
ki másokért kockáztatja életét!
Valódi útja ez, 
hogy elérd az erényt; 
ám az égi istenek 
bizony fáradságossá tették: 
ki a cselekvést élvezni akarja, 
a szenvedést is el kell elviselnie, 
mert nem a gyümölcstelen henye 
fáradságtól félő pihengetésből: 
de fáradozásból születik az erény 
s születik az igaz pihenés, 
vadászok kara:
Ó, dicső gyermek,
Herkules igaz sarja 
ki megölted e szörnyű vadkant!
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pásztorok kara:
Ó, dicső gyermek, 
ki a gazdag mezőknek 

• mik művelés s művelők nélkül maradtak, 
termékenység becsét visszaadtad!
Menj biztonságban immár, szántóvető,
s vedd lomha ekédet;
szórd el az áldott magot:
a maga idején drága gyümölcsét várhatod.
Vad láb és vad fog,
többé tiporni és széthasítni nem fog,
s nem is lesz már élted fenntartása
terhes se magadnak, se másnak.
vadászok kara:
Ó, dicső gyermek,
Herkules igaz sarja, 
ki megölted a szörnyű vadkant! 
pásztorok kara:
Ó, dicső gyermek, 
dicsőséged jósa, az Ég maga 
kedvez dicsőségednek.
Ilyen volt talán a híres vadkan
is, mit Herkules élve győzött le,
s így tettél volna talán te
is, ha ez nem az első munkád lenne,
amint nagy ősödnek ez volt a harmadik.
S ma vadakkal játszik még 
ifjonti erényed, 
hogy mikor érett léssz, 
szörnyekből rakj véres 
hekatombát. 
vadászok kara 
Ó, dicső gyermek,
Herkules igaz sarja, 
ki megölted e szörnyű vadkant! 
pásztorok kara:
Ó, dicső gyermek,
erényeddel jár jámbor istenfélelmed!
íme, Cintia, ím az áldozat,
neked mit felszentelt Szilviód hozott.
Nézd e gőgös fejet
amely becsmérlésedül fegyverkezett
sarlóforma fehér agyarral,-
mintha vetélkedne magasztos szarvaddal.
Tehát, hatalmas istennő,
ha te irányítottad a fiú nyilát,
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méltán ad.neked győzedelméért hálát, 
ki teáltalad lett győzedelmes, 
vadászok kara:
Ó, dicső gyermek,

. Herkules igaz sarja, 
ki megölted e szörnyű vadkant!

Hetedik jelenet 
Koridon

Koridon:
Lelkem ingatadozik most: 
higgye, 'né higgye, mit Szatiró 
az irtiént Kóriszkáról mondott.
Nem is attól félek, 
hogy ártalmamra lenne meséje, 
hisz oly gonoszul volt kitálalva; 
s valószínűtől is távol kitalálva: 
nem hihetem, hogy ugyanott, 
hol énnekem adott 
találkát (hogyha igaz, amit ma 
délben mondott Lizetta), 
az imént eskütörésen találták.
Abban mégis nagy jelet kell látnom, 
s meg is zavar, hogy szememmel is látom: 
hogy e barlang száját éppen 

. úgy, mint mondta nékem, 
ez a súlyos kő zárja s eltörni egészen.
Ó, Koriszka, Koriszka, 
annyiszor éreztelek a markomban, 
s el oly gyakran illantál, 
hogy illett, végre eless már.
A sok csalás, álnokság, a sok hazugság 
mind halálos bukásod biztos jósjele volt, 
azelőtt, ki nincs ész híján, szerelmi vakságban. 
Hál’ isten, hogy elkéstem! Nagy szerencsémre, 
(bár akkor kegyetlen akadálynak véltem), . 
apám (engem, bolondot!) feltartóztatott; 
mert ha itt vagyok, mikorra Listetta mondta, 
biztos külön balesemény ért volna.
De mit teszek majd? Megvetéssel fegyverkezve 
föl kell-e kelnem a sértők ellen? Bosszúra? 
Nem, hisz ez túl megtisztelő volna, 
sőt, ha okosan akarok tenni, az eset 
inkább irgalomra, mint bosszúra méltó 
Kegyes légy hát ahhoz, aki megcsalt?
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Ő csalódott meg, ha elhagyta
ki tiszta hűséggel mindig szerette őt,
s magát egy bugris pásztor kezére adta
ki csavargó, idegen,
hogy az holnapra nála is álnokabb
és hazugabb csaló legyen.
Mit? Meg kéne hát bosszulnom 
azt a gyalázatot, mely magát bosszulja meg, 
és annyival nagyobb, mint haragom, 
hogy irgalommá fordítja megvetésemet?
Csak tréfált veled, még becsült is, 
s van javam, amiért én becsülhetem magam, 
ha megvet is az a nő, aki mindig a rosszat követi. 
S törvény nem olyanról nem tudhat, 
hogy mi az: szeretni, szeretve lenni, 
s hogy a kevésbé méltó mindig 
gyönyörködtet, s a gyöngédebb untat.
De mond csak, Koridon:
ha bosszúra nem hajt e méltatlan megvetés,
rá miért nem készt
legalább a fájó megcsalatás, veszteség?
Őt nem vesztettem el én, mert nem volt az enyém; 
sőt, megtaláltam magam, ki másé voltam.
S nem is nevezhető az veszteségnek, 
ha ily pihekönnyű, ily készséges 
nő nélkül maradunk. S el ugyan mit 
vesztettem én végül is? Szépséget, 
becsület nélkül, orcát kebel nélkül, 
keblet szív nélkül, szívet lélek nélkül, 
lelket hűség nélkül; mi csak halovány árny, 
puszta lárva, szerelem-huíla, 
szétlottyadt, bűzös zsák holnapra.
S ezt veszteségnek kéne neveznem? Bízvást 
találok drágább- s boldogabb szerelmet 
Nincs tán nő, ha nincs Koriszka?
Nincs tán Koridon körül
sok nála méltóbb, kecsesebb nimfa?
Inkább ő nem kap oly hű szerelmest, tudom, 
mint voit, kihez méltatlan volt, Koridon.

Ha véle Szatiró tanácsa szerint tennék, 
megvádolva nekem tett hitéért, 
megölethetném őt még ma.

De lelkem nem oly sekély, 
hogy felkavarná a nő ingatagsága.
Túl boldog, s túlbecsült volna 
a női álnokság, ha a férfiszív fájdalma, 
tűnt békéje, s a jólszületett lélek vesztett
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boldogsága volna a bére. Koriszka 
éljen hát általam, jobban mondva, 
általam ne haljon, s más által éljen: 
igaz bosszúm élete lesz.
Éljen alantasságának, éljen az ágyasának, 
s minthogy ilyen, nem gyűlölöm én: s inkább 
kegyes vagyok a növei, mint féltékeny a férfira.

Nyolcadik jelenet
Szilvió
Szilvió:
Ó, istennő, ki istennő nem is vagy, 
csak hitvány henye népség, 
vakok tartanak annak, 
kik tisztátlan gondolatok, 
s profán, lopott hit közt adnak 
tiszteletet, oltárt néked, s templomot... 
De miféie templomról beszélek?
Inkább szennyes, gyalázatos tettek 
menhelye az, mit korcs szívek emeltek, 
hogy becstelenségük teljét 
istenséged szép címén becsüljék, 
s te, szennyes istennő, 
ki, hogy szégyened más szégyene közt
l JO iQkúö4.VJI I Micvj,

eioidod minden bujaság fékjét;
Ал*7 Л1Г/"<г*» .'«А/тЛ h/>

(Л7,

Л а I м л Л 2% # М ■ X а»^м «мм м I # мо uoujja tűi vaj юи шспшс,
lelkek rnegrontója, 
a férfiak áika. viiág nyavalyája, 
tenger jaj de tisztelt lánya, 
ki oly méltón születtél 
álnok, piszkos szörnytől, 
s ki csábító remény legével 
circgab/a lengedez elébb be 
az emberi szívbe, hogy aztán 
zavaros, ám erős vágy, 
könnyek, jajok és sóhajok, 
annyi vad viharát bocsássa reá, 
hogy jobban tenné a világ, 
ha viharok és íúrorok
anyjának nevezné inkább, 
s a szerelőm anyjának nem. 
Most is, mennyi nyomorúságba 
zavartad és keverted 
e két nyomorult szerelmest! 
Eridj akkor, s dicsekedjél
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hogy mily mindenható is lennél, 
eridj, álnok istennő, mentsd hát, 
ha tudod, azt a szegény nimfát, 
kit édességeddel megétettéi, 
s ezzei bízvást haléiba vezettél.
G, de szerencsés veit az a nap, 
hogy szűz lelkem, Cintia, egyetlen 
istennőm, tenéked szenteltem, 
ó, szent, igaz istenem; 
ki amint a legszebb 
földi lelkek istene vagy, 
úgy fényed elhomályosítja az égben 
Is a többi csillagokat!

: Mily dicséretesek, s biztosak
1 kedves híveid művei, 
bizony mind egész más,- mint amit
a szemérmetlen Vénusz
boldogtalan szolgálói műveinek: 
a neked szenteltek vadkanokat ölnek; 
a neki szenteltet vadkanok ölik meg. 
C, íjam: hatalmam és örömöm; 
nyílvesszőim: győzhetetlen erőm; 
hadd hívom próbára most Amort: 
jöjjön elő a naiovány kísértet, 
eipuhuií fegyvereivel; jöjjön elő, 
s álljon ki eilenetek, 
hogy megsebesítsétek, átdöfjétek.
De mi? Túlbecsüllek jócskán ezzel, 
alantas álnok puhácska gyermek, 
s hogy meghalld mindenképp, 
mit neked mondani akarnék, 
hangos szókká! így kiáltok: 
hogy téged megfenyítselek 
nekem ostor is elég. - Elég - 
Ki vagy, ki így felelsz nekem?
Echó, vagy inkább Ámor vagy, 
ki Echóí játszik dőrén? -Én- 
Épp téged vártalak; de mond csak: 
biztos, hogy tetötől-taipig az - Igaz - 
vagy, kit az a nő szült, akit később 
szintén .igád alá került, s így még fi 
is a te nőd? - Istennőd - 
jő, jő, ha úgy tetszik; tovább, 
az az istennő szült tehát, 
a Mars vadházastár$SL__
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is-a4öbbi~Gsillag©kat!
Mily dicséretesek, s biztosak 
kedves híveid művei, 
bizony mind egész más, mint amit 
a szemérmetlen Vénusz 
boldogtalan szolgálói művelnek: 
a neked szenteltek vadkanokat ölnek; 
a neki szenteltet vadkanok ölik meg.
Ó, íjam: hatalmam és örömöm; 
nyílvesszőim: győzhetetlen erőm; 
hadd hívom próbára most Ámort: 
jöjjön elő a halovány kísértet, 
elpuhult fegyvereivel; jöjjön elő, 
s álljon ki ellenetek, 
hogy megsebesítsétek, átdöfjétek.
De mi? Túlbecsüllek jócskán ezzel, 
alantas álnok puhácska gyermek, 
s hogy meghalld mindenképp, 
mit neked mondani akarnék, 
hangos szókkal így kiáltok: 
hogy téged megfenyítselek 
nekem ostor is elég. - Elég - 
Ki vagy, ki így felelsz nekem?
Echó, vagy inkább Ámor vagy, 
ki Echót játszik dórén? - Én- 
Épp téged vártalak; de mond csak: 
biztos, hogy tetőtől-talpig az - Igaz - 
vagy, kit az a nő szült, akit később 
szintén igád alá került, s így még ő 
is a te nőd? - Istennőd - 
jó, jó, ha úgy tetszik; tovább, 
az az istennő szült tehát, 
a Mars vadházastársa, 
kinek bujasága megront bolygókat, 
elemeket fönn s lent és - Füllentés - 
Ó, mi könnyen gügyög a gügye a szélbe! 
Gyere már, gyere elő, ne bujkálj. - Állj-

de te is végre, elém! S törvényes fia volnál, 
vagy csak fattya? - atyja- 
Ó, jószágul! Azért nem foglak, kölök,
Vulkán apósának hinni, s ten - isten - 
geri... de minek az istene vagy?
A testi alvilágé? - világé - 
affene! Az univerzumé?
Tényleg oly győzedelmes, hatalmas 
lenne a rongy kölök, az alávaló? - való - I
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S ki ellenáll neked, ki kerül, 
az olyanoknak milyen büntetést 
szoksz osztani szeretni? - szeretni - 
És belőlem, ki téged megvet, mit lesz majd, 
ha szívem kemény, el nem törhető, 
se nem hasadó, meg se repedő? - epedő - 
epedő, én? Hát te tényleg hibbant vagy.
A szerelem mikor is kapaszkodna 
szemérmes szívbe, mely hűvös és sima - ma - 
csakugyan szerelmesedek ily hamarost? - most - 
s kit kell még ma imádnom, 
ehhez ki elég fondor itt? - dorit- 
Dorindát talán, te hülye,
tán őrá céloz csökött beszéded? Azt a nőt - őt - 
kit jobban utálok, mint farkas az ünőt?
S akaratomon ki vesz majd erőt 
e szép tárgy terén? - én - 

-s hogyan? Milyen fegyverekkel? Milyen íjjal?
Tán a tieddel? - A tieddel -
hogyhogy az enyémmel? Azt akarod mondani, hogy
nyilam ledérségeddel téríted... - Eltéríted -
.;. s félrevivő fegyvereim ellenem küzdnek?
És ki ferdíti rontja el őket, talán te? -Te - 
Ó, ez aztán végképp megbizonyítja, 
hogy alaposan be vagy rúgva. Menj aludni!
Menj! De mond csak: hova
menjek, hol történik ez a csoda? - Oda. -
Ó, még hülye is az álnok! Elég, ha
még odébbállok, s biz te nagy mutatványok
tudója kell légy, még így borral is teli - isteni -
hogyha... de csitt, szám! látok,
vagy látni vélek itt
a sűrű bozótban heverni valamit:
szürke, s farkashoz hasonlít legjobban.
Ó, tényleg annak látszik, s mint mondtam, 
biztos az is. Ó, de nagy! Ó, vadászatra szentelt 
boldog nap! Ó, nyájas istennő, Szilvió 
ma tőled mi nagy kegyet kap! Egy 
nap alatt két szép vadat is elejthetek?
De istennőm, mit is késlekedek! 
ím, nevedben e szép nyílvesszőt 
választom: a leggyorsabbat 
s legélesebbet tegzem bői.- 
Neked ajánlom most föl: 
vedd ki, örök Diana 
a szerencse kezéből, s a vadba I
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tévedhetetlenséged irányítsa.
Bundáját néked áldozom majd, 
s nevedben ezzel kilövöm nyílvesszőm.
Ó, de gyönyörű röppálya,
épp oda jut, hova szem s a kéz szánta!
Bár nálam lenne a dárda, hogy szempillantás 
alatt megadjam kegyelemdöfést a vadnak, 
mielőtt még felpattanna, 
s eltűnne az erdőben! Ám mert nincs más 
fegyver itt, azzal sebzem, amit 
a földön látok. Ritka a kő erre, 
s ni, most egyet mégis találok.
Vagy miért is keresek
fegyverrel a kézben még más fegyvereket?
Elintézheti egy újabb nyílvessző
mit kezem majd a vadra lő...Jaj nekem!
Mit látok? Jaj nyomorult Szilvió, 
jaj, boldogtalan, mit tettél?
Egy pásztor az, kit megsebzettéi 
a farkasbunda alatt! Ó szörnyű eset!
Ó, keserű eset, mi örökké 
nyomorulttá tesz eztán engemet!
Azt hiszem, ismerem is a szegényt, 
s ki vele van, Linkó: ő tartja s támogatja.
Ó, gyászos nyílvessző! Ó hamis áldozat!
S ki röptét követette, 
ki irányította, nála is gyászosabb, 
hamisabb istennő, te!
Bűnös vagyok hát más vérében? Oka 
vagyok hát halálának? Én, 
aki mások üdvéért mindig könnyedén 
tettem kockára éltemet, 
tettem kockára saját véremet?
Menj, dobd el a fegyvert, s élj dics nélkül, 
szentségtörő vadász, szentségtörő nyilas!
De itt jő a boldogtalan, 
ki nálad mégse boldogtalanabb.

Kilencedik jelenet
(Linkó, Szilvió, Dorinda

Linkó:
Támaszkodj, leányom, 
támaszkodj egészen karomra, 
boldogtalan Dorinda.
Szilvió: I
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(Jaj! Dorinda?
Már meg is vagyok halva.)
Dorinda:
Ó, Linkó, Linkó, második apám!
Szilvió.
(Biztos, hogy Dorinda e lány.
Ó, ez a hang! Ez a látvány!)
Dorinda:
Mindig is sors 
adta hivatalod volt7 
felfogni Dorindát.
Hallottad 
legelső sírását; 
s hallod tán halálom 
utolsó sóhaját is még, 
s karod, mi kegyesen 
bölcsőm volt annak idején, 
most koporsóm leszen.
Linkó.
Ó, leányka, nekem oly drága, 
mintha saját lányom lenne, 
nem tudok mit mondani erre 
mert a fájdalom szavaim 
mind feloldja könnyekbe.
Szilvió:
(Nyílj meg ó, föld, s nyelj el engem!) 
Dorinda:
Ó, álljunk meg,
s álljuk meg a sírást is,
legjámborabb Linkó;
egyik a fájdalmat növeli, másik a sebet.
Szilvió:
(Bizony keserves bért 
kaptál, nimfa, szerelmedért.)
Linkó:
Nyugodj meg, leánykám: 
nem léssz e sebben halandó.
Dorinda:
Mi halandó Dorindában 
bizony gyorsan halott lesz.
Legalább azt tudnám, ki lőtt le!
Linkó:
Gyógyítsuk csak a sebet,
s a sértést hagyjuk,
mert nem forraszt sebet a bosszú.
Szilvió:

I
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(Mi dolgod még? Mit késlekedsz? 
Kibírod tán, ha itt meglát?

Van hozzá képed, van szíved? 
Fusd a megérdemelt büntetést, Szilvié, 
vagyis az utolsó találkozást; 
fuss hangja jogos kése elől.
Ó, hogy most miért nem sikerül!
S nem is tudom, hogyan, s miféle 
végzet szükségszerűsége 
tart itt erővel és taszít oda 
ahonnan futnom kellene tova.) 
Dorinda:
Tehát anélkül kell meghalnom, 
hogy tudnám, á halált kitől kapom?
Linkó:
Szilviétől kaptad a halált.
Dorinda:
Szilvié? Jaj nekem!
S mért mondod pont őt?
Linkó:
Felismertem a nyílvesszőt.
Dorinda:
Ó, édes elhagyni éltemet, 
ha Szilvié, ki halálra sebzett!
Linkó:
íme, máris: valóban 
és látszólag is, ez itt dórén 
csak magamagát vádolja.
Áldott legyen hát az ég, 
hogy te, Szilvié, idevetődtél 
eltévedve, ebbe a szép erdőbe, 
a te szép íjaddal, s csodás 
mindenható nyílvesszőiddel, 
pláne, hogy mesterlövést is lőttél. 
Mondd csak, te, ki Szilvié 
s nem Linké módjára élsz: 
ezt az oly elegáns lövést 
tán Linké tette, s nem Szilvié?
Ó, nagyon bölcs fiú,
bár hittél volna e vén bolondnak!
Felelj nekem, boldogtalan: 
milyen lesz élted, ha ez itt meghal?
Jól tudom, azt mondod majd 
hogy tévedtél, s azt hitted, farkast lősz, 
s szinte nem is a te bűnöd e nyilazás 
gondatlan gyermek módjára,
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ki nem nézi, emberre lő-e, vagy vadra...
Láttál valaha pásztort, parasztot más 
gúnyában? Ó, Szilvió, Szilvió!
Ki zölden szedi le a bölcsességet 
éretten meglátja, hogy mi beérett, 
az biz saját tudatlansága volt előbb.
S te még azt hinnéd, hiú gyermek, 
hogy a mai eset véletlen történt?
Ó! Ezt bizony rosszul gondolod!
Isteni akarat nélkül ily szörnyű, új dolog 
nem történik az emberekkel.
Nem látod, hogy az ég maga unta el 
kibírhatatlan megvetésedet 
a szerelem, a világ, 
s minden emberérzelem iránt?
Nem tetszik az egy istennek sem 
hogy ember-vetélytársuk legyen, 
s az se tetszik, hogyha az erény 
ennyire kevély, ily gőggel jár.
Tán biz megnémultál,
miután imént elviselhetetlen voltál?
Dorinda:
Szilvió, ne haragudj Linkóra: 
nem tudja, hogy Ámor jogán 
hatalmad van Dorinda 
életén és holtán.
Ha engem lenyiiaztál, 
sajátod nyilaztad le, 
céltáblát, mely eleve 
nyiladnak volt rendelve, 
megsebezésemben kezed 
követte csupán szép szemed nyilát, 
íme, Szilvió, kit úgy gyűlöltél, 
ím épp úgy, amint akartad.
Sebezni vágytad: megsebezted; 
prédálni vágytad: íme préda; 
holtan vágytad látni: íme meghalt.
Mit akarsz még? Mi többet adhat ennél
neked Dorinda? Ó, kegyetlen fiú,
ó, kegy nélküli szív! Nem hittél
a sebben, mit rajtam Ámor ejtett:
de tudsz-e nem hinni ebben, mit kezed ejtett?
Nem hittél a vérben,
mit szemed nyomán hullattam,
hiszel-e abban, mit csípőmből hullatok?
Ha a kegyességgel együtt nem halt ki 
belőled veleszületett erény-s kedvességed,
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kérlek, ne tagadj meg tőlem 
te kegyetlen, de szép lélek, 
ne tagadj meg tőlem utolsó sóhajomra 
te is egy sóhajt. Boldog lesz a halál, 
ha megédesíted e kegyes és udvarias szóval: 
Béke veled, lelkem!
Szilvié:
Dorinda, ó!
Enyémnek mondlak én,
ha enyém nem vagy is
csak mikor elveszítlek, vagyis
mikor kezemből halált vettél,
s ha nem voltál enyém,
hogy adtam volna én éltet neked?
De enyémnek mondlak majd, mert 
enyém leszel, bal sorsom ellenére; 
s ha nem lennél te életedben az, 
azzá leszesz én halálomban majd.
Mindaz, mit bennem láthatsz, 
kész megbosszulni téged.
E fegyverekkel öltelek meg: 
s te is velük ölsz majd meg.
Kegyetlen voltam véled: 
nem vágyom tőled, csak kegyetlenséget. 
Gőgösen megvetettelek: 
íme, térdem földre hajtom, 
tisztelettel így imádlak; 
bocsánatot kérek, de nem életet, 
íme az íj, itt a nyíl is, 
de célod ne szemem vagy kezem, 
ártatlan akaratom bűnös szolgája legyen; 
csakis e keblet üsd át 
üsd át az undok szörnyet, 
mi kegy és szerelem, vad ellened, 
csak szívem sebezd, mi kegyetlen volt veled 
tessék, meztelen keblem.
Dorinda:
Hogy én ezt a keblet, Szilvió, sebezzem?
Nem kellett volna feltakarnod, 
ha azt akarod, hogy megsébezzem.
Ó, szépséges szirtfok, 
mit könnyeim, sóhajaim hulláma, szele 
hiába ostromolt oly sok 
alkalommal; való, hogy lélekzel 
s kegyes vagy? Vagy csak becsapsz?
De légy lágy vagy márványkebel, 
nem akarom már, hogy a szép felszín
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ártatlan alabástromával becsapjál, 
mint uradat s uramat 
becsapta ma ez a vad.
Hogy én sebezzelek? Ámor, 
sebezd te meg! Mert nagyobb 
elégtételt nem is kaphatok, nem is kérek, 
mint szerelmesnek látni téged.
Legyen áldott a nap, hogy megszerettelek, 
s áldott a könny, a mártíriumok! Áldani 
akarom őket, nem bosszút állani.
Te meg udvarias Szilvié, 
ki most az előtt térdelsz, kinek ura volnál, 
hajh, szolga-pózban immár ne maradjál; 
ha mégis Dorinda szolgája 
akarnál lenni, intésére feemelkedjél.
Ez legyen hűséged első próbája; 
a második pedig az, hogy éljél.
Velem csak történjék, mi az égben ín/a van; 
szívem benned élni fog: 
s míg te élsz, meg nem halhatok.
És ha szerinted helytelen,
hogy bosszúlatlan maradjon sebem,
azt büntesd, aki ütötte:
az íjon, s csak az íjon állj bosszút,
mert az emberölésben
az volt vétkes, csak az gyilkolt.
Linkó:
Ó, de helyes és udvarias ítélet!
Szilvió:
így legyen. A bűnt tehát 
te fizesd meg, gyászos fa; 
s hogy más életét
soha már ne törd szét, ne szakítsd meg, 
én törlek szét, leszakítom ideged, 
s mint az erdőn voltál rég, 
puszta fává teszlek újra.
S ti, nyilak, kik drága hölgyem csípejét 
megnyitottátok, s természetre 
gonoszságra tán testvérek vagytok, 
egészben ti se maradtok, 
nyílvesszők nem lesztek ti már, 
csak nem-tollas, nem-hegyes botocskák, 
és vashegyek meg leszedett evezőtollak. 
Ámor, jól mondtad e lombok közt 
Ekhó szájával jósolva.
Ó, isten, emberek és istenek szelídítője, 
mármost légy ura vagy ellensége
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minden gondolatomnak; 
dicsőséged ha felméred, látod 
gőgös és kemény szívet szelídítettél meg 
védj most meg engem, kérlek, 
a Halál teljes nyilától, 
ami egy csapással megöli majd 
Dorindát, s Dorindával 
Szilviót, kit te győztél le. 
így ha te, Dorinda, meghálál, 
arat majd a kegyetlen Halál 
a diadalmas Ámoron diadalt.
Linkó:
így hát mindkettőtök megsebesült.
Ó, e sebek, de boldogok 
és kedvesek! Ám szeretni vég nélkül 
ma Dorindának nem tesz jót.
Menjünk tehát, s gyógyítsuk meg őt.
Dorinda:
Ó! Jó Linkó, ne vezess, kérlek, 
e rongyokban atyám házába.
Szilvié:
Tehát te máshol mint Szilvió 
házában gondolsz, Dorinda, pihenni?
Biztos, hogy házamba 
élve vagy halva, 
jegyesem leszel még ma; 
s veled lesz élve vagy halva Szilvió.
Linkó:
S a templomban is, 
most hogy meghalt Amarillisz, 
s szabad a nász, az élet és a becsület.
Ó, áldott pár! Ó, minden istenek, 
adjatok hát egy egészséggel 
mind a kettőnek életet.
Dorinda.
Szilvió, úgy ellankadtam! Alig tudom, 
jaj nekem! sérült csípőmön tartani magam
Szilvió:
Légy nyugodt szívvel,
kerül majd erre gyógyszer. Nekünk
pedig, kik majd támogatunk, drága teher leszel.
Linkó, nyújtsd a kezed.
Linké:
íme, itt van készen.
Szilvió:
Tartsd őt erősen, s keresztezett
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kezünk kínáljon neki pihenő helyet 
Te meg, Dorinda, ide ülj, s jobboddal 
Linkó nyakát karold át, a baloddal 
meg az enyém fogd, 
s oly puhán tartunk majd, 
hogy sebes csípőd sem sajog. 
Dorinda:
Ó, kegyetlen nyílhegy, 
mi átdöfött!
Szilvió:
Jólléted okán
mégis próbáld, javacskám.
Dorinda:
Úgy tűnik, most jó.
Szilvió:
Linkó, szilárd lábbal menj!
Linkó:
S a te karod is jobb ha nem inog; 
menj egyenesen, szilárdan, 
mert úgy kell azt, tudod?
Másképp kell egy nőt tartani,
mint diadalmenetbe koponyát hordani.
Szilvió.
Mondd csak, Dorindám, 
nagyon szúr az a nyílhegy?
Dorinda:
Igen, szúr, szívem,
ám nekem karodban
kedves átdöfve lenni, s édes halni.

Kórus:
Ó, szép aranykor, 
midőn a csecsemő világ 
étke tej volt, bölcseje erdő; 
s kedves zugait még 
érintetlen nyájak élvezék, 
e világ nem félt mérget, se kardot! 
Viharos, borús gondolatok 
nem fátylazták még el 
szép napját az örök fénynek.
Most az ész, amely
az érzékek felhői közt telel,
az eget tőlünk eltakarja;
ezért van, hogy a vándor
más földet keres, s a tengert hajó kavarja.

A gőgös és hiú ambíció:
I
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cím, csalás, hízelgés, puszta szó
érdemtelen alanya,
mit a tömeg, az ostoba
méltatlanul ma tiszteletnek hív,
nem volt még tiranni telkeké
Ám örökkön törekedni
valódi édességet nyerni
erdők között, nyájak között
törvény szerint hűnek lenni
volt e lelkek jó szokása,
a boldog becs ápolása,
e törvényt követni: “tetszik, ha szabad.”

Az időkben a mezőkben, 
fák alatt is a törvényes 
szerelem tréfái és körtáncai dívtak.
Mind a pásztor, mind a nimfa 
szívét mindig szavaiba írta; 
s nekik a legédesebb, legpuhább 
örömöket és csókokat adta Hirnen.
Egy élvezheté csak meztelen 
Ámor élő rózsáit a nőn, 
a tolvaj szerető meg, rejtőzzön 
barlangon, erdőn vagy tavon; 
mindig csak vad vágyakat kapott, 
mert egy volt csak a kedves: a férj.

Gonosz század, ki eltakarod 
mocskos kis szórakozásokkal 
a lélek szépségét, s azt tanítod, 
hogy. a szemérmetes orcával 
csak növeljék vágyaik hevét 
s titkos tisztátlanságuk ne fékezzék!
A virágok s lombok közt 
megbúvó szép csapda 
szent és tartózkodó tettekkel 
buja gondolatokat rejt el.
Tartsd csak szokásnak a jóságot,
az életet mesterségnek; s ne légy aggályos,
s nyomban becsesnek látod,
ami vétek, feltéve,
hogy szerelemnek csalétek.

De hajh, fenséges szentség, te 
igaz tisztességet tégy keblünkbe, 
a nagy leikék urát.
Ó, királyok királya, térj tehát
ligetünkbe vissza
mely nélküled boldog nem lehet.
Hatalmad halálos álommal sújtja
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azt, kinek méltatlan s alantas 
akarata követésed feladta, 
s feladta a régiek dicsét.

Reméljünk, mert a rossz szünetel 
amíg reményünk nem alszik el 
reméljünk, mert a lemenő nap újjászületik, 
s minél kevesebb már a fény, 
a várt nyugalmat annál inkább odavezérli az ég.

Ötödik felvonás

Első jelenet 
(Uránió, Carínó)

Uránió:
123ház, ahol örvendeznek, 
s minden ház haza az igaz embernek.
Carínó:
Valóban, s ezt túlontúl tapasztalatból 
mondhatom én, ki az atyai házat ifjan 
elhagytam, s sokfele bolygtam, 
hogy nyájat terelve, barázdát hasítva, 
s erre-arra vándorolva 
végül őszen térjek meg oda, 
ahonnan szőkén jöttem el én.
Annak, akiben érzés van,
csak kedves az atyai fészek
mert az emberbe a természet
születéskor a kedves táj iránt, hol
szeretett szüléi is születtek,
egy nem-tudom-mi, érthetetlen érzést vésett,
mi örökkön él, és sosem kopik meg.
Mint a mágnes, mit magával hord 
mind az eszélyes kormányos, 
ha terve az, hogy hosszan elbolyong 
majd napkelet majd napnyugat iránt, 
mint a bennne élő homályos erő, 
mellyel a napszállatot követi ő, 
és soha nem téveszt irányt; 
úgy az is, ki hazájától távol él, 
forogjon bár sokfelé, 
lakjon idegen földön bár, 
e természeti szeretet mindig 
a szülőföldje felé vonzaná.
Ó, Árkádia kedves földje, amelyet
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minden másnál jobban szeretek, 
s mely kedvesb nekem minden másnál, 
térdemmel érintlek én, 
s meghajlik előtted elmém.
Határodra, kedves anyácska,
ha csukott szemmel érek,
úgy is felismernélek,
oly hirtelen fut végig egy ismeretlen,
lappangó baráti rokonérzés ereimben,
mely gyöngédséggé, örömmel oly teli
hogy a vér minden rostja érezi.
S ha te, Uránióm, 
kísértél mindig utamon 
és bajomban, ésszerű az, 
hogy örömömben is velem vagy. 
Uránió:
Fáradságidat oszthatom meg 
csak, ám a gyümölcseit nem.
Hisz te elérted már a 
kedves földed, s itt fáradt 
tagjaid s még fáradtabb elméd 
bizonnyal megpihenvék; 
de én,
ki veled vándor lettem, s szegény 
lakom, s elhagyott még szegényebb 
családom szem elől vesztettem, 
amint veled vonszoltam 
a hosszú úton át megfáradt lábamat 
én tán pihentethetem szomorú tagjaim, 
ám szomorú elmém nem.
Hisz arra gondolok, 
mit magam mögött hagytam, 
s arra, ami hátravan még 
keserű utamból pihenőmig.
Azt sem tudom én, mi minden 
vár még ősz fejemre, 
ha te, Eliszből jött, engem 
anélkül, hogy okát tudnád 
e távoli vidékre hoztál.
Carínó:
Tudod, hogy legdrágább Mirtillóm, 
kit az ég fiamul adott, beteg volt, 
s így ide jött (két hónapja tán, 
vagy még több), hogy meggyógyuljon 
tanácsom, sőt a jósda tanácsa nyomán, 
mi úgy szólt, hogy csak árkád ég alatt 
gyógyulhat meg majd.
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S én is, ki soká nem tűrhetem, 
hogy kincsecském iiy távol legyen, 
én is a sorsteli hanghoz fordultam, 
s a jósda tanácsát kikértem 
vágyott visszatérése ügyében.
S az épp e szavakat mondta:
“Keresd föl régi hazád, 
s ott leszel boldog igazán 
édes Mirtillóddal, 
kit az ég nagy dologra szán.
S erről ne szólj kívül Árkádián."
Azért te, hű társam, 
kedves Uránióm, te, 
ki mindig velem voltál 
sorsom minden fordultánál, 
pihentesd tagjaid, 
s az elmédet is, mert jobb idő vár.
Éltem minden állomását az ég 
írta elő, s veled megosztom.
Nem lesz Carínó boldog, 
míg Urániót bánat bántja.
Uránió.
Carínóm,
minden fáradságom
közt megvolt mindig az a jutalmam,
hogy a te óhajod szolgálom.
De ha szülőfölded oly kedves neked,
hogy elhagyd, milyen ok volt, mi rávehetett?
Carínó:
Múzsái szellem, hogy zsenge ifjúként 

. szerezni nevet ott, hol fényesebb a hírnév.
Én is mohón vágytam idegenben 
hírnevet nyerni, nem tetszett, hogy csak 
Árkádia dicsér és hallgat engemet, 
s nem, hogy földem legyen 
javuló stílusom szűk határa, 
így odamentem, hol Elisz és Pisa 
oly híres neve engem is híressé tehet.
Láttam itt a híres Egont díszítve előbb 
laurussal, aztán bíborral, de erénnyel mindig úgy, 
mint egy Főbusz, s ezért én, kis tisztelője 
dicsértem nevét lantommal és szívemből.
S e vidéken, ahol a dicsőség lakoz, 
azzal immár megelégedtem, 
hogy elértem a jelet, mire vágyott a szívem, 
ha már az ég ilyen boldoggá tett a földön 
ilyen ismertté, s így őrizteti is boldogságom.

t
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Aztán elhagyam Pisát és Eliszt, 
hogy Argoszt s Mükénét lássam, 
s földi istenek95 hódolója lettem itt, 
mindazzal együtt, mi a szolgasággal 
jár. Ez fülednek unalmas történet volna, 
s nekem fájdalmas elmesélni: 
ezért csak annyit mondok, 
elveszett munkám, s a gyümölcse is.
Itt csak írtam, itt csak sírtam,
énekeltem, vagy remegtem,
égtem, fagytam, ültem, jártam,
kitartottam szomorúan,
kitartottam nagy vidáman,
egyszer fent és egyszer lent,
majd becsülve, majd lenézve,
mint delfoi vas, olyan voltam;
mely magasztos és alantas cél
eszköze is lehet; s nem féltem veszélyt,
s nem kerültem a fáradozást én.
Minden voltam, semmi lettem.
Megváltozott helyem,
állapotom, gondolkodásom, életem,
szokásaim, s hajam,
de szerencsém soha. Végül felismertem
első szabadságom, s megkívántam.
Annyi stáció után, nyomorúsággal 
teli nagyságokat, s Argoszt is elhagyám, 
s visszavonultam pisai lakomba, 
hol az örök gondviselés 
édes Mirtillóm adta jutalomba 
vigaszul minden múlt bajért.
Uránió:
Ó, ezerszer szerencsés, s mégezerszer, 
ki gondolatainak célt tud adni, s olyan célt, 
hogy mértéktelen hívságos remények 
nem veszik el a mérsékelt javak ízét!
Carínó:
S ki hitte volna, hogy csökkenjen 
az a nagyságok közt, hogy aranyban 
is szegényebb lesz az ember köztük?
Én azt gondoltam, 
királyi udvarokban 
annyival több bőkezű ember van, 
amennyivel gazdagabb ott a nép, 
s hogy nemes díszük a bőkezűség, I

95 Guarino felfogása szerint az uralkodók földi istenségek
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s hajh, épp ellenkezőjét tapasztalhattam.
Híres, udvarias beszédű emberek, 
de művük kevés, s kegyük hideg; 
látszatra nyugodt, türelmes emberek, 
de mély tengernél mind vadabb és gőgösebb; 
külszínre emberek, kikben kegyes arcot keresve 
hiú elmét találsz, egyenes tekintetben kancsal lelket, 
s minél több hízelgést, annál kevésb hűséget. 
Máshol erény, itt hiba igazat mondani, 
egyenes úton menni, nem színlelten szeretni.
Az őszinte jámborság, megszegetlen hűség, 
a kívül-belül ártatlan élet 
szerintük mucsai lélek, alantas elme jele, 
tehát ostobaság, nevetséges hívság.
Becsapni és hazudni, csalni és cselezni 
mi több, rabolni a jámborság leple alatt, 
naggyá lenni más bőrére, sőt 
rágalmazásából dicst vonni magunknak 
ez számít erénynek e frivol nép előtt.
Se kor, se méltóság, se a törvény 
érdeme, értéke, tisztelete; 
s a szégyen fékje se, nem a szerelem, 
vagy a vér, se a kapott jók emléke, 
s végsősoron: semmi nem lehet 
oly becses, oly szent, oly nemes, 
olyan jogos, mint a tisztséghajhászás, 
és a falánk bírvágy,
hogy mindig meglegyen, mi megvan már.

. Én, ki gyanútlan, 
s művészetükben járatlan voltam, 
minden gondolatom, leplezetlen szívem 
homlokomra írva hordtam; képzelheted, kedvesem, 
hogy az álnok nép száz nem sejtett nyila ott 
minő nyomokat hagyott.
Uránió:
Ugyan ki mondhatja boldognak magát, 
ha erényt sebezhet már az álnokság?
Carínó:
Uránióm, ha attól a naptól, 
eliszi múzsámmal elértem Argoszba, 
oly ügyesen énekeltem volna, 
amennyi okom a sírásra mindig is volt, 
lantom oly fennkölten dalolt 
volna uram fegyverei- s becséről, 
hogy nem kéne most Achillést énekeséről 
irigykedve szólnom; s hazámat is, 
szerencsétlen hattyúk anyját,
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másodbabérral öveztem volna.
De a költés művészetét ma,
(ó, embertelen század!) túl boldogtalanná tették. 
Vidám fészket, édes étket, udvarias légkört 
vágynak a hattyúk; senki nem megy a Parnasszusra 
vad és csípős ostorszóra. S ki mindig a végzetet 
s balsorsát panaszolja, bereked, s elveszít 
úgy szép beszédet, mint az éneket.
De ideje már, hogy Mirtillót megkeressem.
Bár olyan új ez a táj, szememben
úgy megváltozott, olyan más,
mint rég lenni szokott,
hogy éppcsak fölismerem benne Árkádiát;
de vígan, Uránió. A vezető egy vándornak
soha nem hiányzik, ha nyelve megvan.
De talán legjobb lesz, 
ha e közeli házba bemész 
ha fáradt vagy, s ott lepihensz.

Második jelenet
(Titiró, Hírnök)

Titiró.
Mit sirassak, lányom, elébb: 
élted, vagy becsületed?
Siratom becsületed:
ugyan halandó apától születél,
de nem alantas apától;
s élted helyett a magamét siratom,
mi azért maradt meg máig, már tudom
hogy lássa kihunyni benned
élted s becsületedet.
Ó, Montén, Montén, tévedéseiddel, 
félreértett jóslataiddal,
Ámor és lányom
gőgös becsmérlője- s fiaddal,
csakis te sodortad őt e vég felé.
Ó, de bizonytalanabb volt ma 
a te jósjelednél az enyém!
A szerelem ellen ifiak szívén, 
a becsület túl gyönge pajzs 
és a társtalan lány 
mindig rosszul őrzött marad.

Hírnök:
(Ha meg nem halt, s ha szél a légben 
el nem vitte, akkor meg kell őt találnom.
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De ha nem tévedek, itt is van, 
s épp, mikor már nem is gondoltam.)
Ó, nékem későn, néked szomorún időben 
végre megtalált, boldogtalan apa, 
milyen újságot hozok neked!
Titiró:
Mit hozhat nyelved hát? A vasat, 
mely kivéreztette leányomat?
Hírnök:
Nem éppen, de majdnem. S honnan 
tudtad meg mástól ilyen gyorsan?
Titiró:
Tehát él?
Hírnök:
Él, s kezében van élte-holta.
Titiró:
Te áldott, ki a halálból 
visszahoztál életemre.
S mért nincs leányom megmentve, 
ha, hogy meg ne haljon, rajta áll?
Hírnök:
Mert nem akar élni már.
Titiró:
Nem akar élni? És milyen őrület 
miatt becsüli le így az életet?
Hírnök:
Az ok más halála.
S ha csak nem győzöd meg őt te,
oly szilárd elhatározása,
hogy pocsékolás más szava, kérése.
Titiró::
Akkor ne késsünk. Menjünk!
Hírnök:
Állj, mert a templom 
kapui még zárva vannak.
Nem tudod, hogy a szent küszöböt illetni 
nem szabad, csak szent lábaknak, 
míg a szentélyből ki nem jő 
az oltárnak szentelt áldozat?
Titiró:
S ha addigra már
vad ötletét meg is valósítaná?
Hírnök:
Nem lehet, mert őrzik őt.
Titiró:
Akkor e köztes, maradék időt
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használjuk ki: mesélj el mindent, 
s immár tedd, hogy takargatás 
nélkül megtudjam az igazat.
Hírnök:
Mikor a pap elé ért (hajh, 
szörnyű látvány!) fájdalmas leányodat, 
ki, pásztor árkájainkról nem is szólva, 
hitem szerint a templom árkádjaiból is, 
érzőnek látszó kemény kövekből is 
keserű könnyeket csalt volna ki, 
egyetlen pontban s percben érte 
a vád, bizonyítás és ítélet.
Titiró.
Szegény leány! S miért ily gyorsan?
Hírnök:
Mert védekezésénél sokkal 
erősb volt a vád; s a nimfa, 
kit szólított, hogy ártatlanságát ott 
tanúsítsa, meg se jelent, s nem 
is tudta senki, hogy hol lehet.
Nem is tűrtek halasztást a vad jelek, 
s a templombeli félelmes, 
rettentő, rémisztő történetek: 
melyek annál is súlyosabbak, 
mert újak s példátlanok azóta, 
hogy a égi harag, Aminta pap 
elárult szerelme bosszulója, 
s nyomorúságaink oka, kitört.
Tehát: az istennő szobra vért izzad 
a föld is reng, bőg a szent barlang, 
s egy hang, gyászharang vonyít odabenn 
mélyből meg olyan bűzt leheli 
hogy ennél szennyesebb szájúnak, 
az Avernust sem képzelhetem.
Erre a pap elindult a szent menettel, 
hogy lányod kegyetlen halálba vezesse, 
mikor Mirtilllo, ezt látva (csodás 
esetet mondok el neked!), felajánlta, 
hogy neki saját holtával ad életet, 
s hangos szóval így kiált: 
oldjátok föl kezeit (ó, méltatlan 
bilincs), s Diana áldozata helyett, 
engem, Amarillisz áldozatát 
hamar az oltárra fektessetek!
Titiró:
Ó, a hűséges szerelmes,
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s nemes szív udavarias tette!
Hírnök:
Most hallj csodát.
Lányod, kit előbb még halálfélelem 
súlya nyomasztott,
Mirtilló szavára hirtelen
győzhetetlen arcot
ölt, s bátor szívvel így felel:
Azt gondolod hát, Mirtilló, 
hogy haláloddal élteted 
azt, ki csak érted él?'
Ó, ostoba csoda! Föl, szolgák, 
föl, nosza! Ne késsetek: 
vigyetek az oltárra engemet.
- Nem akarok én ilyen kegyet!
- szól Mirtilló - légy inkább 
kegyetlen, Amarillisz, újra, 
mert ez a kegyetlen kegy 
legjobb részemet ölné meg, 
így rajtam a sor meghalni.
De csakis rajtam - így Amarillisz - 
hisz törvény szabta énrám.
Úgy vitatkoztak hát, 
mintha a halál lenne az élet, 
élni meg halál.
Ó, két jólszületett lélek, 
ó, pár, örök dicsre méltó!
Ó, élő s halott nagy szerelmesek! 
Volna annyi nyelvema, s annyi torkom, 
mint csillag az égen, tengerben homok 
mindnek elfúlna a hangja, 
ha hozzájuk méltó 
dicséretet mondani akarna.

- Ég lánya, Klió, 
örök és dicső hölgy, 
ki halandók múlandó idejét megőrizedl 
gyújtsd össze e szép történetet 
arany betűkkel írd kemény gyémántra 
mi nagy e két szerelmes nagysága. 
Titiró:
De melyikük aratott diadalt, 
s nyerte meg e halálos viadalt?
Hírnök:
Mirtilló győzött (hajh, csodás, 
győztesre halálos csatározás!) 
merthogy a pap azt mondta 
lányodnak: csitulj te, nimfa,
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gondos, bölcs törvényünk szerint 
“nem helyettesíthet mást a halálban, 
kit helyettesítettek a halálban."
S legott azt megparancsolom, 
hogy ez az itt álló kisasszony 
szoros őrizetbe kerülne, 
hogy szélsőséges fájdalom 
ne rántsa holmi elkeseredett tettbe. 
Mikor Montén keresésedre külde, 
így állt a helyzet.
Titiró:
Igaz mindig tehát,
hogy előbb látod illatos virág
nélkül a partot, a dombot,
előbb dicső zöldek
nélkül az erdőt az új tavaszon,
mint szerelem nélkül a zsenge lánykát.
De ha itt álldogálunk, honnan tudjuk
a menet a templomba mikor indul?
Hírnök:
Itt jobban megtudjuk, mint máshol,
mert épp ez a hely,
itt! kell föláldozni a jó pásztort.
Titiró:
S mért nem a templomban?
Hírnök:
Mert ott kell bűnhődnie, 
hol a vétek elkövettetett.
Titiró:
Akkor miért nem a barlangban, 
ha a bűn a barlangban esett?
Hírnök:
Mert áldozni csak 
szabad ég alatt szabad.
Titiró:
S te honnan tudod mind e titkokat?
Hírnök:
A fő templomszolgától. Mint mondja, 
mint az agg Tireniótól úgy hallotta, 
a hű Aminta és a hűtlen Lucrina is 
annak idején így volt föláldozva.
De eljött az idő. Látod, ott 
ereszkedik le a szent menet.
Talán jó. ötlet volna
hogy föl e másik úton menjünk
lányodért a templomba.
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Harmadik jelenet
(pásztorok kara, papok kara, Montánó, Mirtilló)

Pásztorok kara
Ó, nagy Jupiter lánya,
Nap ikerhugocskája,
ki a vak világra első égen ragyogsz,
ó, második Phoibosz!
Papok kara:
Te, kinek életteli 
mérsékelt sugarai 
csökkentik a bátyai fény hevét, 
aki által itt a földön lent 
az anyatermészet minden részében 
gazdag és termékeny, 
s boldogan teremt
fűben és növényben állatban, emberben 
dús leget, földet, hullámokat; 
hajh! S mégis: mint más égöv alatt 
a szárazság, úgy ég benned a harag, 
ma Árkádiád ezért sír, s sóhajtozik. 
Pásztorok kara 
Ó, nagy Jupiter lánya,
Nap ikerhugocskája,
ki a vak világra első égen ragyogsz,
ó, második Phoibosz!
Montánó:
Menjetek immár az oltárhoz 
templomszolgák; s ti, a nagy istennő 
felszentelt pásztorai, 
nevét idézzétek meg. 
dallamos hangjait ismételve 
Papok kara 
Ó, nagy Jupiter lánya,
Nap ikerhugocskája,
ki a vak világra első égen ragyogsz,
ó, második Phoibosz!
Montánó:
Félre most,
szolgáim, s pásztorok,
ide ne jöjjetek, míg nem hívlak titeket.
S te, érdemdús ifjú,.
ki mást éltetni elhagyod élted,
vigasztalódva halj.
Az a rövid sóhaj,
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mi a halál, véli az alantas lélek, 
halálon halhatatlan röpít át téged: 
ezer évvel is ez irigy kor után 
mely oly sok más fiút tisztel ostobán, 
élni fogsz te, mint az igaz hűség mintája.
De tudd meg: törvény elvárja, 
hogy némán halj, s ezért 
mielőtt térded a földre ér, 
ha mondanivalód van, 
szólj most, s azután hallgass.
Mirtilló:
Atyám, mert atyának kell nevezzem, 
mégha keze által halok is; testem 
a földre hagyom, s lelkem azé, akéi életem. 
De ha mégis meghalna ő, . 
mint fenyeget, hajh, énnekem 
mely részem maradna élő?
Édes halál, ha úgy vélem
halandó részem hal csak,
s leikecském a halált nem vágyjál
Ha, ki meghal, kegyet érdemel
legnagyobb kegyként, udvarias atyám,
ügyelj rá, hogy ő meg ne haljon,
s tedd, hogy e remény kísérjen a jobb létre.
S te, sors, telj el halálommal,
elégedj meg én kínommal,
s ha már meghaltam, ó, azt
tőlem meg ne tagadd,
én, testemtől elvált lélek,
hogy legalább benne éljek,
ha ez egyesülésben
éltem el is vesztém.
Montánó:
(Nagy kín visszatartani könnyeim: 
ó, ember, mi gyönge is vagy)
Fiam, légy nyugodt, mit úgy kívánsz, 
meegígérem. Ősz fejemre esküszöm, 
s kezem is nyújtom, kötelezésképpen. 
Mirtilló.
Immár vigasztalódva halok 
s vigasztalódva megyek hozzád,
Amarillisz. Vedd Mirtillód, 
hű pásztorod lelkét vedd, 
mert Amarillisz szeretett nevén 
befejezvén életem s szavaim 
a térdem itt halálba hajtom, 
s elhallgat itt már a hangom.
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Montánó:
Ne késlekedjünk hát.
Élesszétek, templomszolgák 
jó szagú olvadt szurokkal a lángot, 
hintsetek rá tömjént, mirrhát, 
s füstje fölfelé szálljon.
Pásztorok kara:
Ó, nagy Jupiter lánya,
Nap ikerhugocskája,
ki a vak világra első égen ragyogsz,
ó, második Phoibosz!

Negyedik jelenet
(Carínó, Montánó, Nicandro, Mirtilló, Pásztorok kara)

Carínó.
(Ki látott már ily kevés lakót 
ilyen sok házban? Azt hiszem, 
meg is magyaráztam: 
mindenki odagyűlt, arra a térre.
Ó, mekkora tömeg, mekkora!
Mily gazdag és ünnepélyes! 
Áldozatnak kell itt folynia.) 
Montánó:
Nyújtsd azt az aranyedényt ide, 
Nicandro, amelyben 
van Bakkhusz éltető vize.
Nicandro: 
íme, tessék.
Montánó:
Szent istennőnk, szíved, 
úgy lágyítsa meg az ártatlan vér, 
mint meglágyítja a szikkadt faszenet 
ez életvíz hulló cseppje.
Most vedd az aranyserleget, 
s jöhet az ezüstcsésze.
Nicandro: 
íme a csésze.
Montánó:
Úgy aludjon ki a harag, 
mit ä szívedben az álnok 
nimfa, Lucrina keltett, 
amint eloltja a lángot 
e hulló vízcsepp.
Carínó:
(Ez bizony áldozat,
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csak nem látom, hol az áldozat.)
Montánó:
Minden készen áll most, 
jöhet a vég. Add a bárdot!
Carínó:
(Látok valóban, vagy csalódom, 
valamit, mi háttal térdelő 
emberre hasonlít?
Tán ő az áldozat? Ó, szegény!
Biztos az, és a pap 
kezét már fejére rakta.
Aj, szegény hazám! Annyi év után 
sem csitult az ég haragja?)
Pásztorok kara 
Ó, nagy Jupiter lánya,
Nap ikerhugocskája,
ki a vak világra első égen ragyogsz,
ó, második Phoibosz!
Montánó:
Bosszuló istennő, 
ki egy ember bűnét 
bennünk közostorzással bünteted 
(mert így tetszik neked, 
s biztos az örök gondviselés 
változhatatlan mélységeiben ez áll), 
hogy a hűtlen Lucrina 
tisztátalan vére még
a benned égő ítéletet oltani nem volt elég 
mireánk szomjazik az tovább, 
ez ártatlant idd ki hát, 
ki önkéntes áldozat, szerelmes, 
Amintánál nem kevésbé hű, 
kit most szent oltárodra ölök.
Pásztorok kara 
Ó, nagy Jupiter lánya,
Nap ikerhugocskája,
ki a vak világra első égen ragyogsz,
ó, második Phoibosz!
Montánó:
Hajh, oly jámborság szállt meg 
hogy meglágyítja keblem!
Érzékeim szokatlan zsibadás kötözi! 
Olybá tűnik, szívem nem meri, 
s kezem sem elég bátor 
felemelni a kétélű bárdot.
Carínó:
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(Szeretném szegény boldogtalan 
arcát látni, aztán indulok haladéktalan, 
mert az ily vad eseményeket 
sehogy se szenvedhetem.)
Montánó:
(Lehet, hogy nem szabad,
hogy a holdnak szánt emberáldozat,
a nap felé forduljon, noha épp lemegy,
s az erő tán ezért lankad
egész testemben, lelkemben?)
Fordulj meg fiam, haló arcodat 
fordítsd a naptól el a hegyre, 
így jól van.
Carínó:
Jaj nekem, nyomorultnak!
Mit látok? Nem fiam az?
Kedves Mirtillóm?
Montánó.
(most kezdhetem...)
Carínó:
(...de nagyon is az.)
Montánó.
(...kimérni ütésem.)
Carínó:
Mit csinálsz, szent pap?
Montánó:
S te, profán ember, 
miért kaptad el a szent vasat és 
miért tartod vakmerész kezeddel? 
Carínó:
Ó Mirtilló, javacskám, 
hogy téged ily fájdalmas órán...
Nicandro:
Menj a fenébe, furcsa, bolond öreg!
Carínó:
...ölellek, nem hittem volna.
Nicandro:
Távozz, ha mondom,
tisztátlan kezeddel
attól, ki az istennek szentelt!
Carínó:
Isteneink engem is 
kedvelnek, hisz másképp 
hogy értem volna időben ide.
Montánó.
Szűnj meg, Nicandro.
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Hallgassuk meg előbb, s aztán elmegy.
Carínó:
Hajh, udvarias pap, 
mielőtt e fiú fejére lesújt a vas, 
mondd meg énnekem, a szegény 
mért hal meg. Az istennőre 
kérlek, kinek szolgája vagy.
Montánó:
Arra az istennőre kérsz tehát, 
kit szentségtörő volnál, ha tagadsz.
De mit számít neked az?
Carínó:
Többet mint gondolnád.
Montánó:
Mert önkéntes halálát ő maga 
valaki másért adományozza.
Carínó:
Tehát ő másért hal?
Én is meghalok érte. Hajh, 
irányozd ahelyett 
e hulló fejre az ütést.
Montánó:
Barátom, te félrebeszélsz.
Carínó:
S mért tagadod meg tőlem, 
mi őneki szabad volt?
Montánó:
Mert te külhoni vagy.
Carínó.
És ha nem?
Montánó:
Akkor sem teheted,
mert: “mással felcserélni nem
lehet azt, aki másért hal meg.”
De mondd csak: ki vagy te, ha igaz, 
hogy nem vagy külhoni?
Ruhád alapján úgy tűnik, 
árkád nemigen vagy.
Carínó:
Pedig árkád vagyok.
Montánó:
E földön eddig soha még 
nem láttalak én.
Carínó:
E földön születtem, 
nevem Carínó,
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s e szegény apja vagyok.
Montánó:
Mirtilló apja?
Ó, neked is, nekünk is te szegény, 
de rosszkor is értél haza!
Távozz most nyomban el, 
mert áldozatunkat atyai érzelmeid 
terméketlenné és hiábavalóvá tehetik! 
.Carínó:
Ó, bár apa lennél te is!
Montánó:
Apa vagyok, egyetlen fiú apja, 
mégpedig göngéd apa. Mégis, 
ha Szilvióm feje lenne itt, 
ugyanúgy azt tenném, 
remélem, mit fiaddal tenni kell.
Szent köntöst métatlan visel,
ki a köz jóért egyéni javát
ha úgy esik, szó szerint nem áldozza fel.
Carínó:
Hát csak annyit hagyj,
hogy megcsókoljam, mielőtt meghal.
Montánó:
Jó, ez sokkal kevesebb.
Carínó:
Ó, vérem, s te oly kegyetlen vagy, 
hogy nem felelsz fájdalmas apádnak?
Mirtilló:
Hajh, apám, nyugodj már meg...
Montánó:

. Ó, mi nyomorultak!
Beszennyeződött az áldozat!
Mirtilló:
...mert méltóbban nem is halhatok, 
mint most nekem adatott.
Montánó:
Láttam jó előre, 
hogy az apai könnyre 
megtöri majd szegény a csöndet. 
Mirtilló:
Ó, én nyomorult! El micsoda hibát 
követtem! Ó, hogy is felejthettem, 
hogy a törvény csöndre kötelez engem? 
Montánó:
Mit késlekedtek?
Föl, szolgák a templomba,
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vigyétek vissza nyomban, 
s a szent cellában újra még 
vegyétek ki az önkéntes felesküvést. 
S térjen vissza, s hozzatok 
mindent, mi kell új áldozathoz: 
új vizet, új bort, új tüzet.
Futás, vigyétek gyorsan 
mert a nap már lemenőben van.

Ötödik jelenet

(Montánó, Carin, Daméta)

Montánó:
S te, alkalmatlankodó agg, 
köszönd az égnek, hogy apa vagy; 
mert ha nem lennél, biz megéreztetem 
még ma veled (e-szent fejre esküszöm), 
hogy lehet némi harag bennem, hogy 
rosszul használtad fel a türelmem.
Tudod te, ki vagyok? Tudod, 
hogy itt én kormányozok 
abban, mi emberi, s mi isteni dolog? 
Carínó:
Ha kegyet kérnek, 
a felség nem sérül meg.
Montánó:
Túl soká viseltelek el, 
ezért vagy ilyen arcátlan.
Nem tudod, hogy a haragot 
igazságos szív ugyan hosszan érleli, 
de erősebb az, ha későbben tör ki?
Carínó.
Sose volt a harag
nagylelkű kebelben viharzó düh
de a jóindulat erős fuvalma csak,
amely a lélekben akkor kél,
mikor az ésszel egyesülve hat,
s felszítja, hogy égjen az szép munkákért.
Hát jó: ha kegyet nem kapok,
legalább igazságot kapjak nálatok,
ezt tőlem kötelességből is
meg nem tagadhatod,
mert aki másnak törvényt ád,
magának se adhat mást;
s ha te vagy parancsolásban a legnagyobb,
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méginkább meg kell tartanod 
engedelmesen, amit a törvény parancsol.
S ím, kérlellek is még:
ha nem akarsz törvényt tenni az én kedvemért 
tégy magadért, mert ha Mirtillót 
megölöd, törvénytelenséget téssz.
Montánó:
Hogyhogy törvénytelenség? Beszélj!
Carínó:
Nem te mondtad: nem szabad, 
hogy idegen legyen az áldozat?
Montánó:
Folytasd, s azzal,
mit az ég parancsol, az igazzal.
Carínó:
Mert kit feláldoznál, külhoni a gyermek.
Montánó:
Nem a te fiad hát, nem te nevelted?
Carínó:
Legyen ennyi elég, s ne keress tovább.
Montánó:
Külhoni: mert nem itt nemzetted tán?
Carínó:
Gyakran kevesebbet tud, ki mindent feszeget. 
Montánó:
De itt a vér számít, s nem hogy hol született. 
Carínó:
Nem én nemzettem, így mondom külhoninak.
Montánó:
Tehát nem te nemzetted, és a te fiad?
Carínó:
Ha nem én nemzettem, nem az én fiam.
Montánó:
Nem azt mondtad, hogy tőled született?
Carínó:
Mondtam, hogy fiam, 
s nem, hogy tőlem született.
Montánó:
A túl nagy fájdalomtól elment az eszed.
Carínó:
Nem kínt érzenék, ha eszement volnék. 
Montánó:
Pedig hazugnak vagy bolondnak kell lenned. 
Carínó:
Hogy lennék hazug igazat szólva?
Montánó:

I

221



Hogy lenne fiad és nem fiad egyszerre? 
Carínó:
Lehet fiú szeretetre, s nem vérre.
Montánó:
Tehát, ha a te fiad, nem külhoni;
S nincs jogod hozzá, ha meg nem fiad.' 
Apa vagy hát, vagy sem, alulmaradsz. 
Carínó:
Sosem marad alul a valóságban, 
kti szavakban győztek le, vitában.
Montánó:
Itt is, ott is alulmarad, 
ki ellentmond önmagának.
Carínó:.
Csak azt mondhatom, 
mit téssz, jogtalan.
Montánó:
Az én fejemre, s fiam fejére szálljon 
az egész jogtalanságom 
Carínó:
Még megbánod ezt.
Montánó:
Te bánod majd meg,
ha nem hagysz tenni hivatalom szerint.
Carínó:
Istenek s emberek, tanúim legyetek.
Montánó:
Hát az isteneket hívod, akiket megvetsz? 
Carínó:
S azután, ha te nem hallgatsz rám, 
hallja meg az ég és a föld, s még 
a nagy istennő is, akit imád e vidék: 
hogy Mirtilló itt idegen, nem fiam nekem, 
s így vele megszentségtelenítenéd 
a szent áldozatot.
Montánó:
(Ég, segíts e pimasszal.)
Ha nem te, ki hát az apja?
Carínó:
Nem tudom megmondani néked, 
annyit tudok, hogy én nem.
Montánó:
Éz a kertelés mondd, mire jó?
A te véredből való?
Carínó:
Ezt sem tudom.
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Montánó:
Fiadnak akkor mért hívod?
Carínó:
Mert olyan nekem, mintha fiam lenne,
Attól a naptól, hogy hozzám került
míg fel nem cseperült
mindig házamban élt, fiamként szerettem.
Montánó:
Vetted őt? Raboltad? Hol szerezted? 
Carínó:
Eliszben, egy külhonitól 
kaptam szíves ajándékul.
Montánó:
S honnan szedte ő, 
az a külhoni?
Carínó:
Én adtam át neki.
Montánó:
Vagyis ajándékba kaptál 
valamit, amit ajándékba adtál?
Carínó:
Mi övé volt, azt adtam neki már, 
s nekem ő, szíves ajándokul.
Montánó:
És te - nyilván csak azért, 
hogy ma össze-vissza beszélj - 
te honnan vetted?
Carínó:
Egy mirtuszszagú bozótban volt a gyermek 
ott találtam, véletlen az Alfeo torkolatában, 
ezért is lett neve Mirtilló.
Montánó:
Ó, ez szép mese volt!
S vannak-e vadak arrafelé?
Carínó:
Milyen fajták?
Montánó:
Hogyhogy föl nem falták?
Carínó:
Gyors áradat vitte a bokrosba, 
s kis szigeten hagyta, 
melyet mindenfelől 
hullámzó ár védett, vett körül.
Montánó:
Látom, ügyes hazug vagy.
S oly kegyes lett volna az áradat,
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hogy hátán a gyermek fennmaradt?
Hű, de diszkrét folyóitok vannak, 
gazdátlan gyermeket dajkálgatnak! 
Carínó:
Bölcsőben nyugodott:

' ez pedig legott külön hajócskaként, 
mit kísért azért még egyéb hordalék,
- mi bőven van
mindig az ilyen áradatokban -
bozótosba vitte el véletlen.
Montánó:
Bölcsőben nyugodott?
Carínó:
Igen, ott,
Montánó:
Pólyás gyermek?
Carínó:
Mégpedig igen bájos.
Montánó:
S mikor volt mindez?
Carínó:
Számoljunk: a nagy ár 
tizenkilenc éve volt immár; 
s akkor történt.
Montánó:
(Ó, megborzongnak csontjaim!)
Carínó:
(Erre nem tud mit mondani.
Ó, nagy lelkek gőgje!
Ó, makacs elme, mi legyőzve, 
sem hátrál, s azt hiszi, ezzel már 
rögtön a tényigazság felett áll, 
csak mert erősebb annál!
Ez itt, minthogy tévedt, fáj neki, 
ez érthetetlen mormolást úgy veszem ki. 
S valamiképp, hogy igazságnak 
legalább látszanék, takarni kívánná 
megátalkodott elméje hibáját:) 
Montánó:
S mi joga volt a gyermekhez 
az embernek, kiről te szólsz?
Az ő fia volt?
Carínó:
Erre nem tudok felelni neked.
Montánó:
Később sem tudtál meg
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ennél többet róla?
Carínó:
De igen, s épp újonnan.
Montánó:
Valahol felismerted volna?
Carínó:
Csupán most láttam őt: szegény 
pásztor ruha és arc szerint, 
termete közepes, fekete haja van 
szemöldje borzas, szakálla nyíratlan.
Montánó:
Pásztoraim és szolgáim, ide! 
Daméta:
Itt vagyunk, íme.
Montánó:
Most vigyázz jó: 
melyikükhöz hasonlít 
az, akiről te szólsz?
Carínó:
Az, ki most hozzád beszélt, 
nemcsak mintha 
rá hasonlítna, de ő maga is épp.
Úgy tűnik, húsz év alatt 
ugyanolyan maradt, 
szál haja sem őszül még, 
bár az enyém mind fehér.
Montánó:
Húzódjatok félre; te maradj 
itt, Daméta. Mondd hamar: 
megismered őt?
Daméta:
Mintha ismerném, 
de honnan, hogyan, 
meg nem mondom én.
Carínó:
Hadd juttatom magam 
hát eszébe magam.
Montánó:
Előbb én beszélek vele, 
de ne menj addig messze.
Carínó:
Szívesen, ha ez a kívánságod.
Montánó:
Felelj tehát, Daméta, 
s jól vigyázz, hogy ne hazudj!
Carínó:
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(Mi lesz ebből? Ó, egek)
Montánó:
Abbahagyva keresését, 
húsz éve lesz, gyermekemnek, 
kit a vad áradat bölcsejével elragadt, 
te nem azt mondtad: az Alfeo 
árterén eredménytelen kutattad?
Daméta:
S miért kérded ezt most tőlem?
Montánó:
Felelj csak: nem azt mondtad, 
hogy a gyermeket 
nem találtad meg?
Daméta:.
Azt mondtam.
Montánó:
De akkor milyen gyermeket 
adtál Eliszben annak ott, 
ki most felismert tégedet 
Daméta:
Húsz éve már,
s azt akarod, hogy vén fejem 
emlékezzen rá?
Montánó:
Öreg ő is, mégis emlékszik.
Daméta:
Inkább csak félrebeszél itt.
Montánó:
Nézzük akkor. Hol vagy, vándor?
Carínó:
Itt vagyok.
Daméta:
(Hogy lennél inkább a föld alatt!)
Montánó:
Mondjad csak: 
ez az a pásztor, akitől 
kaptad az adományt?
Carínó:
Ő az, egész biztos.
Daméta:
Milyen adományról van szó?
Carínó:
Nem emlékszel tán,
hogy az olimpiai Jupiter templomán,
mikor választ kaptál az orákulumtól,
s már épp hazaindulnál, mikor velem találkozol,
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ki megkérlek, hogy kérj nekem jelet, 
s te jóságosán meg is teszed?
S erre én házamba vezetlek, 
s te pedig bölcsőben talált 
gyermeked nekem ajándékozád?
Daméta:
Mit akarsz mondani ezzel?
Carínó:
Az a gyermek,
kit nekem adtál, s kit aztán attól kezdve 
gyermekemként magam neveltem, 
ő az a nyomorult fiú, 
akit ez oltárra szánnak áldozatul.
Daméta:
(Ó, végzet ereje!)
Montánó:
Nos, hazudsz még?
Vagy mindaz igaz, amit elmondott ez? 
Daméta:
Itt halják meg, ha nem igaz!
Montánó:
Hát azt is lehet, ha most hazudsz.
És milyen ok vezetett
Hogy elajándékozd, mi nem is a tied?
Daméta:
Hajh! Ne kutass tovább,
Gazda, az istenre kérlek, ne kérdezz! 
Legyen elég ez.
Montánó:
Hogy lenne elég,
mikor csak kíváncsibbá tettél.
Nos, bőszíteni akarsz? Nem beszélsz? 
Halott vagy, ha kérdezetetsz mégll 
Daméta:
A jósda azt mondta nekem, 
hogy a gyermek, akit megleltem 
veszélybe kerül: ha valaha 
is hazatér, megöli az apja.
Carínó:
S amint látom,
Montán, ez a való.
Montánó:
Jaj nekem, most már nyilvánvaló!
Az eset világos. Az álmok és a végzet: 
mindkettővel szépen egybevágnak a tények! 
Carínó:
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Nos, mi jöhet még?
Kell nagyobb világosság?
Montánó:
Jaj, így is túl világos már:
Túl sokat értek, túl sokat mondtál.
Ne kutattam volna annyit, 
s bár ne tudtál volna annyit!
Ó, Carínó, Carínó! Hogy fájdalmat 
cserélünk, szerencsét, s hogy való: 

érzéseid az enyémek immár!
Ő az én fiam. Ó, boldogtalan apa 
nagyon is boldogtalan fia! Fiam, a hullám 
akkor volt kegyetlenebb, mikor 
megmentett, s nem mikor elvett, 
hogy a szent oltárra, szülői kezek közé essél 
véreddel szülői földet fessél!
Carínó:
Te vagy Mirtilló apja? Ó, csoda!
S hogy vesztetted el őt?
Montánó:
Elragadta a szörnyű árvíz 
Amiről szóltál. Ó, drága ár!
Te megmentetted, midőn elvesztettem, 
s így csak most veszejtem el, 
mert megtaláltam.
Carínó:
Magas bölcsességed 
ó, örök gondviselés, 
hány ingó vakesetet fogott, 
hogy míg minden e pontra mutatott!
Nagy dolgot fogantál és 
szörnyű magzattal vagy viselős: 
vagy nagy jó, vagy nagy rossz 
fog ebből születni bizonnyal.
Montánó:
Hát ez volt, mit álmom megjósolt,
Csalóka álom,
igaz a rosszban, hazug a jóban.
Hát ez volt a szokatlan kegyeség,
a hirtelen félelem
mit a vasat megmozdítva
csontomban éreztem:
a. természet is iszonyodik
az ilyen vad, apai kézből
származó iszonyú ütéstől.
Carínó:
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Micsoda? E gyűlöletes 
áldozatot véghezviszed?
Montánó:
Ezen az oltáron emberáldozat 
csak az én kezemtől származhat.
Carínó:
Tehát apa a fiúnak 
most ez egyszer halált ad?
Montánó:
így parancsolja a törvény.
S kinek van elég hatalma, 
hogy megbocsásson másnak, 
ha nem akart a hű Aminta 
megbocsátni magának?
Carínó:
Ó, gonosz végzetem, 
hova hoztál engem?
Montánó:
Oda, hol látsz két apát,
kikből gyilkost csinált a zsarnok jámborság:
Mirtilló iránti szereted,
s az enyém az istenek iránt.
Te úgy hitted, megmented, 
ha tagadod apaságod, de elveszejtetted; 
én meg, abban a hitben igyekezve, 
hogy a te fiad ölöm meg, 
a sajátomat találom, ölöm meg.
Carínó:
ím, irtóztató szörnyűséget 
szül a Végzet. Ó, rémeset!
Mirtilló, édesem, ezt mondta hát 
az orákulum rólad, ez lenne a jóslat? 
így teszel szülőföldemen, szegény, 
boldoggá Ó, fiam, én fiam 
és fia e nyomorult öregnek is, 
nemrég támasz, s remény valál 
s immár sírás lettél, s halál!
Montánó:
Hagyd rám e könnyeket, Carínó, 
ki vérem siratom. Ó, miért is vérem, 
ha ki kell ontanom? Szegény fiam!
Miért nemzettelek? Miért születtél?
A hullám csak azért mentett volna meg, 
hogy életed majd kegyetlen 
apád vegye el tőled?
Istenek, ó, szent halhatatlanok,
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kik nélkül se magas örök szándék,
de még szellő se mozog
az ég boltján, fűszál sem rezzen a földön lenn,
se hullámok a tenger vizén,
el mi súlyos vétket követtem én
ellenetek, mi volt az ok
amivel sarjam ellen
az ég haragját így kiérdemeltem?
S ha vétkeztem volna valamiben, 
miben bűnös gyermekem?
Mért nem bocsátasz még neki 
s Jupiter, tüzes haragod, 
mért nem énrám sújt le villámod?
De ha nyilad le is hullt, 
nem hull még le vasam.
Felújul Aminta fájó példája, 
s fiú majd kihunyt apját előbb látja, 
mint az apa enkezével megölt fiát.
Halj meg, Montén! Eljött az idő, 
immár rajtad a sor, hogy meghalj!
Istenek, nem tudom, éginek, 
vagy alviláginak nevezzelek titeket, 
ki keserű elmém, 
izgatjátok e fájdalommal: 
ím, dühötök megfogant bennem, 
mint akartátok, s mint ki is érdemeltem, 
nem vágyok másra, mint a halálra; 
nincs más kívánságom, mint a vég.
Elfog a gyászos vágy, 
s nem érdekel, nem is ad vigaszt már 
csak a halál, a halál!
Carínó:
Ó, boldogtalan agg, 
mint a széles sugarak 
elhomályosítják a kisebb fényt, 
így a fájdalom, mi te bajodért elért-, 
kioltotta saját fájdalmamat.
Hisz minden szánalomra méltó vagy.

Hetedik jelenet
(Tirénió, Montánó, Carínó)

Tirénió:
Igyekezzünk, fiám, 
de keress biztonságos járást 
hogy lépted követni tudjam,
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s ne ez omladékony, 
ferde ösvényen botladozzam, 
vakon, esendő lábamon.
Tudod, te vagy testi szemem, amint én 
tán elméd szeme volnék.
S ha a pap elé érünk, szólj.
Montánó:
Nem a mi tiszteletreméltó
Tiréniónk közeledik ott,
ki vak a földön, bár az égben mindent lát?
nagy dologban jár bizonnyal,
hiszen sok éve már, hogy nem láttuk
kívül szent celláján.
Carínó:
Bár minden istenek
legmagasb jóságának úgy tetszene,
hogy derűs- s pontosan érted ért ide.
Montánó:
Mekkora meglepetés, Tirénió atya!
Kívül a templomon? Hova mész? Mit hozol? 
Tirénió:
Csak tehozzád jöttem,
S új dolgokat hozok, s újakat keresek.
Montánó:
S miért nem jött veled 
még a szent menet? Vajon hol marad 
az isteneknek megtisztított áldozat, 
s ami vele jár, amit elvár a szent oltár?
Tirénió:
Ó, de gyakran használ 
a testi vakság, s látunk általa jobban!
Tévedetten telkünk önmagában annál 
könnyebben gyűjt össze mindent egyetlen pontban, 
s a vak érzékben hiúzszem nyílik!
Nem kell félvállról venni, Montán, 
sosem a váratlanul esett, 
s tán súlyos eseményeket: emberi dolgok 
közt ezek isteninek tartatnak, s méltán.
Mert az istenek
bár a földön szavakat nem ejtenek, 
s nem is beszélgetnek halandó emberekkel, 
mégis, az a sok csodás nagy vakeset, 
mit a földi vak népség feljegyez, 
nem más, mint mennyei beszéd.
Minden örök isten ez úton beszél 
velünk: az ő hangjuk ez,
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néma a fülnek, de fölzeng annak szívén 
ki megérti. Ó, négyszer is, hatszor is 
boldog, ki pontosan érti!
Már-már elkezdte vezetni jó Nicandro, 
a szent menetet, mint parancsoltad, 
mikor megállítottam én, 
a templomban történt új esemény miatt.
S ez jócskán olyan, hogy míg hozzád jöttem vele,
egy nem-tudom-mi, szokatlan, zavaros
remény és félelem közt ingó érzés rámnehezedett,
mit nem értettem,
s minél kevésbé értem,
annál nagyobb jó vagy rossz esemény
jelének gondolom én.
Montánó:
Amit te nem értesz,
én túl jól értem, s érzem nyomorultul.
De mondd csak:
előtted, ki a magas titkokba hatolhatsz, 
van dolog, mi homályba szonul?
Tirénió:
Hajh, fiam, fiam,
ha akaratunkon, rajtunk múlna,
a prófétai fény isteni használata,
a természet adománya volna az, s nem az égé.
Rendetlen elmém pontosan érzé,
hogy végzet az igazat elrejtette előlem
s kebelében tártjai magas titkát.
S ezért, az ok, mi elhozott hozzád, 
hogy, ha Nicandrótól jól hallottam, 
valaki jelentkezett, mint a halálra 
váró fiú apja, de ki.
Montánó:
Túl jól tudod! Ó, mennyire 
fáj majd, Tirénió, e dolog neked, 
ha mint én, te is megismered!
Tirénió:
Dicsérem a jámborságodat, 
mert szép és emberi a szenvedőkkel 
együttérezni, ó, fiam. De azért nem kell 
megtagadnod, hogy beszéljek vele.
Montánó:
Jól látom most, hogy az Ég 
mint mondod, hogy néha szokta, 
a jóslási erényt benned fuggeszté.
Én vagyok, kit keresel, az apa.
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Tirénió:
Te vagy annak apja,
kit az istennőnek szántunk áldozatul ma?
Montánó:
Én vagyok e nyomorult fiú 
még nyomorultabb apja.
Tirénió:
A hű pásztor apja 
hogy más éljen, 
magát halálra adja?
Montánó:
Annak atyja, aki halván élteti, 
ki halált ad neki 
s ki életét adta, meghalatja.
Tirénió:
S mindez igaz?
Montánó:
íme, a tanúbizonyság.
Carínó:
Az, amit neked mondott, igaz.
Tirénió:
S ki vagy te, aki szólasz?
Carínó:

■ Carínó vagyok, 
s eddig e fiú apjának hittek.
Tirénió:
Ez a fiú lenne az, 
kit elrabolt az ár?
Montánó:
Ó, te mondád.
Tirénió:
S te ezért mondod aztán 
magad nyomorult apának, Mpntán?
Ó, földi elmék vaksága!
Ilyen a mélységes éjbe, 
tévedés homályos ködébe 
merülne lelkünk nap mint nap, 
ha te nem világítod meg, ó, teljes nap! 
Miféle tudással dicsekedtek, 
ó, nyomorult halandók!
Értő és látó részünk, 
legkevésbé saját erényünk: 
az Égből való; mi adja s elveszi, 
mint tetszik neki.
Ó, Montén, elméd
vakabb tán, mint az én a szemem!
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Mert miféle varázs, démon vakíthat el úgy,
hogy bár igaz: e nemes ifjú
tőled származik, nem látszol ma
a legboldogabb apának itt,
s nem gondolod magad
az istenek előtt legdrágábbnak
azok közt, kik fiút nemzettek?
ím, ez a magas titok
mit a végzet előlem rejtett!
ím, boldog napunk
mit annyi könnyel
annyi vérrel vártunk!
ím, szenvedéseink dicső vége!
Ó, Montén, hol az eszed most?
Térj már magadhoz. Vagy épp 
te felejtetted volna el a híres jóslatot?
A boldog jóslatot, mit egész Árkádiánk
szívébe vésett? Láttad a villámot:
ma váratlan drága fiad lép elébed,
s te a szót: az égi mennydörgést ebben nem hallod?
"Vége lesz a benneteket sújtó bajnak,
ha két égi sarjat összefűz Ámor.
ó, szívem édességes könnyei
e szép pár felett nem hagynak szóllani.,., na:
"Vége lesz a benneteket sújtó bajnak, 
ha két égi sarjat összefűz majd Ámor 
s a hűtlen nő régi bűnét egy hű pásztor 
jámborsága teszi jóvá”
Most mondd, Montén: ez a pásztor, 
kiről szó van, s akinek ma 
meg kellett volna halnia, 
nem égi sag, ha tőled származik? 
s nem az ég sarja Amarillisz is?
S nem épp szerelmet küzdött ki e pár?
Szilviót rokonai és a kényszer már 
Amariliszhez szorította; de, mint hiszem, 
mindez attól jócskán távol áll, 
hogy szerelmi kötelék szorítsa őket, hiszen 
a gyűlölettől távol áll a szerelem.
S ha a továbbit is megnézed, 
kiderül, hogy csakis Mirillót 
választhatta a. végzet.
Ugyan ki látott már 
Aminta bal esete után 
oly hű szerelmet, mint ez?
Hölgyéért ki vállalta 
hű Aminta mintájára
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Mirtillón kívül a halált is?
Legmagasb jámborsága 
e hű pásztornak méltó arra, 
hogy eltörölje, mit a nyomorult, 
hűtlen Lucrína vétett.
E csodás és bámulatos tett, 
inkább, mint az emberi vér, 
elnyugtatja az Ég haragját, 
s visszaadja az örök igazság, 
jussát, mit a nő csalása elvett.
Ez volt az ók amiért 
előbb, mintsem a templomba ért, 
hogy megújítsa esküjét, megszűntek 
mind a szörnyű jelek:
Nem hullik már vérharmat 
az örök képmásról, nem reng a padlat, 
nem zajong immár, nem is bűzös 
a szent barlang; sőt, belőle oly 
édes harmónia, oly áldott illat árad, 
hogy az égé sem volna szebb nála. 
ha hangja vagy lelke lenne az égnek.
Ó, magas gondviselés, ó istenségek, 
Ha szavaim mind lelkek lennének, 
s dicsőségtekre mind feláldoznám őket, 
a most kapott kegyekért 
ez az ajándék nem lenne. elég.
De amit tudok, megteszem, 
ó égi istenek, térdem alázattal 
a földön. Hiszen, ó mennyire 
adósotok vagyok, hogy ezt megértem! 
Életemnek száz éve elment, 
s nem tudtam, mi az, élni; 
a mai nap előtt nekem 
nem volt drága az életem, de ma 
élni kezdhetek, ma újjászületek.
De mit vesztegetem szavakra az időt, 
mely tettekre való! Támogass fiú, 
mert nem tudom én 
nélküled emelni hulló tagjaim. 
Moritánó:
Nagy vígság van szívembe, Tirénió 
oly meglepő csodálattal egyesülve, 
hogy csak víg vagyok, mást nem érzek; 
s nem is tudja zavart lélek 
megmutatni most visszatartott örömeit, 
mert magasztos ámulat kötözi érzékeit. 
Ó, sosem látott, sosem
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ismert égi csoda!
Ó, példátlan kegy!
Ó, istenek páratlan jóindulata!
Ó, boldog Árkádiánk,
ki tán a nap fölött állsz, melegíted,
ó, Égnek szentelt föld, boldog föld!
Javad oly drága nékem,
hogy sajátom és fiamét nem is érzem,
kétszer elvesztett, kétszer megtalált fiamét,
s ki a fájdalom mélységéből
az öröm mélységébe léptem: magamét;
ha rád gondolok, ez semmiség!
Saját örömöm elveszik mint 
zavaros, érzékelhetetlen kis csöpp 
a tiéd édességének tág tengerében.
Ó, áldott álom,
nem is álom, mennyei látomás! 
íme, az én Árkádiám, 
mint mondád, szép lesz.
Tirénió:
Ne késlekedjünk, Montén.
El többé nem várja 
az emberáldozatot az ég; 
ez már nem bosszú s harag órája, 
ám a kegyé, s a szerelemé.
Istennőnk tehát azt parancsolja, 
hogy irtóztató áldozatunk helyett 
tartsunk víg s boldog nászt ma.
Mondd, mikor lesz napnyugta?
Montánó:
Egy óra, vagy kicsit több múlva.
Tirénió:
Vagyis esteledik?
Térjünk vissza a templomba: 
hol Titiró lánya s fiad nyomban 
váltson jegyet: a szerelmesek már 
házasok legyenek. S vezesse a fiú 
az atyai házba a lányt, mert illik, 
hgy napnyugta előtt a két boldog hős 
összekapcsolódjon.
Ez az Ég parancsa. Most vigyél, 
fiam vissza, ahonnan elhoztál.
Te pedig Montén, kövessél!
Montánó:
De hát értsd meg, Tirénió, 
sérteni fogja a szent törvényeket,
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ha Mirtillóval vált jegyet, 
ki jegyet váltott már Sziivióval.
Carínó:
Hitet akkor is Szilviónak adna,
hisz Mirtillót születésekor atyja,
te magad így nevezted el,
ha szolgád igazat szólt. Őt akor mulattatta,
hogy én a gyermeket Mirtillónak
hívom, s nem Szilviónak.
Montánó:
Ez igaz, most emlékszem csak.
Nevét meg akartam újítani második fiamban, 
hogy az első vesztén így vigasztalódjam.
Tirénió:
Nem számít hát e kétség. Most kövess.
Montánó:
Carínó, menjünk a templomba.
Mostantól két apja lesz Mirtillónak: 
s Montén fiút és fivért is talált.
Carínó:
Szerető apja Mirtillónak, s fivéred neked: 
Carínó tisztelettel betölti e szép tiszteket.
S minthogy velem oly emberséges vagy, 
égek, hogy kérjék még valamit: 
fogadd be kedvesen társamat is, 
nélküle lelkem meg nem nyugodhat. 
Montánó:
Legyen a kedved szerint.
Carínó:
Örök istenek, ó, mennyire eltérnek 
a magasztos, embernek járhatatlan ösvények 
melyen ti kegyetek leereszkedik hozzánk, 
attól, melyen a mi sok tévedésünk, hibánk, 
s gondolatunk az égbe száll!

Hetedik jelenet

Koriszka:
Mondod, a kegyetlen Szilvió is, bár nem 
gondoltuk volna, szerelmes mégis.
S a lánnyal mi lett?
Linkó:
Elvittük őt Szilvió 
házába, ahol anyja a hírt 
könnyekkel fogadta. Nem nyilvánvaló, 
vajon örömtől vagy bánattól sírt:
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mert vidám, hogy szerelmes a fia, 
s jegyes, ám a nimfa esetét 
fájlalja. S két menyet is sirathat: 
egyik halálát, másik sebesültét.
Koriszka:
Hát Amarillisz meghalt?
Linkó:
Meg kellett halnia. így mondják.

. Épp azért megyek a templomba, 
hogy megvigasztaljam Montánt: 
ha egy menyet ma 
el is vesztett, másikat nyert.
Koriszka:
Tehát Dorinda nem halott?
Linkó:
Halott? Biz örülhetnél, 
ha te oly élő lennél!
Koriszka:
Nem volt hát halálos sebe?
Linkó:
Szilvió kegye 
ha halott lett volna is, 
visszahozta volna az életbe.
Koriszka:
S milyen mesterség, milyen szerek 
gyógyították ily hamar meg?
Linkó:
Elmondom neked 
kezdetétől az egész kúrát, 
s csodát hallsz majd.
Kész kézzel, remegő szívvel 
állták a nők és a férfiak körül 
a sebesült nimfát, ki nem kívánta, 
hogy más érintse Szilvióén kívül.
Azt mondta ugyanis,
hogy a sebző kéz lesz, mi gyógyítja is.
így csak mi hárman: Szilvió, Szilvió anyja,
és én maradtunk ott,
hogy kettő tanáccsal, egy kézzel segítse.
Az égő fiú, miután
finoman levett minden véres rongyot
a meztelen elefántcsontról,
azt is megkísérelte,
hogy kivonja a mély sebbe
fúródott nyilat; de nem tudom,
hogyan, eltört kezében
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az az álnok nyíl, s vas része 
a sebben maradt mind.
Most lett csak igazi a szorongás: 
immár senki nem lett volna képes 
a nyilat sem mesterkézzel, 
sem vascsipesszel, sem más 
módon kihúzni a sebből.
Tán új, sokkal tágabb nyílást
ütve, s a sebben a vas rejtett
útját más vassal követve
ki lehetett vagy kellett volna
a gonosz nyíl kotorva,
de túl jámbor, s túlontúl szerelmes
volt e kegyetlen kegyhez
Szilvió keze (Ámor biztos nem ily
vad eszközökkel gyógyítja sebesültjeit),
bár a szerelmes lánynak
biztos úgy tűnt, hogy a fájdalom
megédesül Szilvió kezétől.
Ki is nem ijedten mondta azt: 
kijössz bizony, gonosz vas 
innen, s kisebb kínnal, mint gondoltad. 
Annak, ki téged be tudott ütni, 
lesz hatalma ki is vonni.
Helyreállítja a kárt egy vadászfogás, 
mire vadászi gyakorlat tanított: 
eszembe egy fű jutott, 
ezt rágcsálja az erdei kecske, 
nyíltól megsebesedve:
(megmutatta ő nekünk, s természet őneki) 
s nem is nő messze. Azzal elindult, 
és a közeli domboldalt 
nyomban gyűjtött egy nyalábbal, 
hozzánk hozta; s levét jól kinyomta, 
verbénamagokkal elkeverte, s hozzátett 
egy kis kentaur-gyökeret, 
s az egészből puha kötést csinált.
Ó, csodás gyógyhatás!
Alábbhagy a kín, s eláll a vérzés 
s a vas is akkoron 
fáradság, s fájdalom 
nélkül, érintésre csupán 
engedelmesen kijön, 
s visszatér az életerő a lányba, 
mintha seb sem érte volna.
Sebe nem volt halálos valóban, 
minthogy érintetlen maradt a hasfal
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és a csont is: a nyíl a húst ütötte csak át.
Koriszka:
Ez hát a fű nagy erénye, 
s a lány szerencséje.
Linkó:
Ami eztán köztük történt, 
inkább elképzelheted, 
mintsem mondani lehet.
Bizony egészséges Dorinda, 
s csípője már olyan jól bírja, 
hogy minden célra használható.
Azt hiszem én, Koriszka, s te is elhiheted, 
hogy nem egyetlen nyíl sebezte meg; 
s amilyen különböző fegyverek döfték át, 
úgy különböznek hát az ejtett sebek.
Az egyik vad fájdalom, a másik édes, 
egyik beforrván lesz egészséges, s a másik 
minél nyitottabb marad, annál egészségesebb. 
S az a vad nyilas, 
ez a volt szenvedélyes vadász, 
szerelmesként is aligaha vesz föl új szokást, 
s sebet ejteni megintcsak vágy.
Koriszka:
Ó, Linkó, te ma is csak 
a gáláns, szerelmetes Linkó vagy, 
aki mindig.
Linkó:
Ó, kedves Koriszkám,
Linkó lélekre, s nem erőre vagyok csupán, 
bár a vén tönkön jobban, mint valaha, 
friss vágyak hajtanak.
Koriszka
Nos, hogy Amarillisz meghalt már, 
az van hátra, hogy megnézzem, 
kedves Mirtillóm merre jár.

Nyolcadik jelenet

Ergasztó:
Ó, csudákkal teli nap!
Ó, csupa szerelem, csupa áldás és 
öröm nap, csupa ünneplés!
Ó, szerencsés föld! Ó, udvarias ég!
Koriszka:
(De ím, Ergasztó, ki pont jókor jött!)
Ergasztó:
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Ma minden dolog víg. Föld, 
ég, levegő, tűz, s a világ: 
nevessen ma mind.
Sőt, hassa a poklokat is át 
örömünk, s az se legyen 
ma az örök kín helye.
Koriszka:
(De jó a kedve!)
Ergasztó:
Boldog erdők, ha
szomorú sóhajainkra
szellőtök velünk panaszkodott,
hát örüljetek örömünknek is most,
s annyi nyelvetek oldódjon ma meg,
ahány lombotok tréfálódik örömmel
teli nevetés-szellőinkkel, és surrogjátok el
a két szerelmes boldogok kalandjait, s édességét.
Koriszka.
(Dorindát és Szilviót mondja.
Tehát az élet megy tovább, 
könnyforrás mindig hamar kiszárad; 
de az öröm folyója szüntelen árad.
Amarillisz haláláról, ím, szó se esik; 
s csak az foglalkoztatja őket, 
hogy örvendjenek az örvendővei, 
s ez jól is van így: 
úgyis teli bajjal az emberélet.)
Hova megy mindenki ily vigasztalódva,
Ergasztó? Tán nászra?
Ergasztó:
Bizony, eltaláltad.
Ismered tehát a két boldog 
szerelmes kalandos sorsát?
Mit szólsz, volt énnél már 
nagyobb eset, Koriszka?
Koriszka:
Hallottam, Linkó elmondta, 
éppen most örültem rajta, 
s enyhítette a fájdalmat is részben, 
mit Amarillisz halálán érzek.
Ergasztó:
Amarillisz halála? Micsoda?
Micsoda esetről beszélsz, 
vagy hiszed, hogy beszélsz? '
Koriszka:
Mi Dorindával, s Szilvióval történt.
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Ergasztó:
Miféle Dorinda? Miféle Szilvié?
Tehát nem tudsz semmit! Örömöm 
meghökkentőbb, magasztosabb 
és nemesebb gyökérből fakad.
Amarilliszről és Mirtillóról szólok én, 
a párról, mely ma a legelégedettebb 
és legvidámabb szerelmes a földtekén. 
Koriszka:
Nem halt meg Amarillisz?
Ergasztó:
Méghogy meghalt? Él, vidám 
szép, sőt, már asszony is tán.
Koriszka:
Ja, te tréfálsz.
Ergasztó:
Hogy én tréfálok? Mindjárt meglátod.
Koriszka:
Tehát halálra nem is ítélték?
Ergasztó:
Elítélték, persze, s nyomban fölmentették.
Koriszka:
Álmot mesélsz, vagy álmomban hallagatlak?
Ergasztó:
Mindjárt meglátod, ha itt megállsz 
őt, és boldog, hű Mirtiilóját, 
amint a templomból kilépnek 
hol most épp gyűrűt cserélnek,
Montén háza felé menni láthatod aztán őket, 
hol elnyerjék annyi, s oly hosszas 
szerelmi törekvés édes gyümölcsét.
Ó, bár láttad volna
a hatalmas vígságot, ha hallottad volna 
a sok örvendező hangot, Koriszka!
A templom is egészen megtelt 
megszámlálhatatlan sok emberekkel; 
s láttál volna ott férfiakat és nőket, aggot 
s gyermeket, laikust, s szenteket 
összekavarodva és keveredve; 
kik az örömtől kishíján bolondok.
Mindenki csodálkozva futott, 
hogy lássa a két boldogot; 
mindenki tisztelte, mindenki ölelte a párt, 
kinek jámborságuk, kinek az állhatatosság 
tetszett bennük, s dicsérte is érte ki az ég, 
ki a természet kegyét.
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A hegy, a síkság, a völgyek, a dombok
Jöjj, szent Hirnen, ^
óhajunkra, énekünkre
e két boldogot kísérd te,
mind a kettő félisten ám;
szoríts, Hirnen, a végzet csomóján.
a hű pásztor dicső nevét zengték.
Ó, a szerelmes boldog sorsa,
szegény pásztorból
félistenné hirtelen átalakulta,
egyetlen pillanat alatt
halálból életbe menni át,
és közeli gyászszertartást
az oly távoli, reménytelen násszal felváltani
nos, Koriszka mindez semmi.
De annak örvendezni, 
akiért az imént
örvendezve szánta magát halálra; 
örvendni annak, ki vele 
készségesebben akart meghalni, 
mint szeretni addig; 
s annak karjába futni, akiért 
az imént oly kedvvel futott a halálba: 
olyan fordulat, olyan édesség ez, 
hogy nem képzelhetni ennél szebbet.
Te nem is vidulsz föl etől?
Te nem érzesz Amarilliszedért 
oly örömet, mint én Mirtillóért??
Koriszka:
Sőt, igen, Ergasztó: láthatod, 
hogy én mily nagyon vidám vagyok.
Ergasztó:
Ó! Bár láthattad volna
amint a szép Amarillisz nyújtja kezét
Mirtillónak a gyűrűért,
s Mirtilló szerelmi zálogát:
édes, s már nem remélt csókot ád,
sőt, nem js tudtuk, ki adta, ki kapta,
az édességbe te is meghaltál volna.
Hogy bíbor? Hogy rózsa?
A természet s a művészet
minden színét sorra felmutatta
az a szép orca,
mit eltakart a szégyen
kedves pajzsának vérvörös szépsége,
s így az őt sebző erő
visszapattant, s a sebzőt sebezte.
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A lány ellenkezve, 
vonakodva megfutni látszott, 
hogy oly édesen érte a csapás! .
Oly csodálatos módon
adták és fogadták ezt a csókot,
hogy kétségbe maradtunk ott:
vajh rablott jószág volt-e, vagy adomány.
Úgy tűnt, édesen húzódozik a lány,
a “nemet” akarta, rablást
és szerzést egy tettbe keverve;
s e megtagadás oly udvarias volt,
hogy kérte, mit tagadott,
s épp ezzel adott meg;
és tiltása hívás volt,
mégpedig olyan édes,
hogy rablani rabolta el a rablót;
amint megtorpant, megfutott,
s ezzel rablani ő sietett.
Ó, legédesebb csók!
Nem bírom tovább, Koriszka!
Addig megyek,
míg nem találok magamnak jegyest, 
mert ily magasztos édességet 
élvezni csak szeretve lehet.
Koriszka:
Ha ez igazat mond, 
a mai napon, Koriszka, 
amin teljesen elveszted, 
vagy teljesen megszerzed a fejed.

Kilencedik jelenet

Pásztorok kara:
Jöjj, szent Hirnen,
óhajunkra, énekünkre
e két boldogot kísérd te,
mind a kettő félisten ám;
szoríts, Hirnen, a végzet csomóján.
Koriszka:
(Jaj nekem, nagyon is igaz!
Ez hát hívságod gyümölcse, 
nyomorult, most learathadd!
Ó, éppoly helytelen, amint.téves 
és hiú gondolatok, vágyak!
Hát tényleg egy védtelen ártatlan véres 
halálát akartam volna, csak
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hogy féktelen vad vágyam betöltsem?
Ily kegyetlen voltam én? S ilyen vak?
Ki nyitotta föl szemem? S mit látok vele, 
ó, én nyomorult?
Bűnöm szörnyűségét,
mely imént még boldogságnak látszott!)
Pásztorok kara:
Jöjj, szent Hirnen, 
óhajunkra, énekünkre 
e két boldogot kísérd te, 
mind a kettő félisten ám; 
szoríts, Hirnen, a végzet csomóján.
Immár hű pásztor, 
annyi könny, annyi baj után 
lám, hova jutottál!
Nem ő az, akit tőled
égi s a földi törvény is elvett?
De a kegyetlen végzet is, 
meg az ő szűzi vágyai?
Szegény voltod? Esküje és halála?
S most a tiéd, Mirtilló!
Annyira szeretett arca, szép szemei, 
haja, keble, s kezei,
minden, amit vágyói, hallgatsz, érintesz már,.
miért hiába annyit sóhajtoztál,
most győztes hűségedre vár. Te nem szólsz?
Mirtilló:
Hogy is beszéljek,
ha nem tudom, mi ez, vajon élek?
Nem tudom, valóban látom-e, hallom-e 
amit, nekem legalábbis úgy tűnne, 
fülem hall, szemem lát? Szőjön hát 
legédesebb Amarilliszem, 
mert lelkem benne él úgyis egészen. 
Pásztorok kara:
Jöjj, szent Hímen, 
óhajunkra, énekünkre 
e két boldogot kísérd te, 
mind a kettő félisten ám; 
szoríts, Hirnen, a végzet csomóján.
Koriszka:
(S még mit tennél velem 
te áruló balszellemem, ti 
alantas test díszei, s lélek makulái!
El veletek, toldalékok!
Nagyon is becsaptatok
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s kigúnyoltatok engem!
S mert föld vagytok, a földre vetlek; 
kéjelgő szerelem fegyverei egykor, 
legyetek most a becs trófeái, s rongyai.) 
Pásztorok kara:
Jöjj, szent Hirnen, 
óhajunkra, énekünkre 
e két boldogot kísérd te, 
mind a kettő félisten ám; 
szoríts, Hirnen, a végzet csomóján.
Koriszká:
(De miért aggódsz, Koriszká?
Az idő bocsánatkérésre 
nagyon alkalmas ma.
Mi baj hát? A büntetéstől félsz?
Légy nyugodt: a büntetés 
bűnödnél úgysem lehet nagyobb.)
Szép és boldog pár 
az ég és a föld kedveltje 
ha magas sorsotok előtt 
meghajol ma minden földi erő, 
úgy helyes, hogy meghajoljon az is, 
ki sorsotok ellen, tiellenetek 
minden földi erőt munkára késztetett.
Nem tagadom már, Amarillisz: 
mit te vágytál; vágytam én is, 
de élvezd te, mert rá méltóbb vagy.
S örvendj a leghűbb pásztornak, 
ki valaha is élt. Te meg, Mirtilló, 
örvendj a legszemérmesebb nimfának 
ki van, sőt, valaha is volt a világon.
Higgyetek nekem: 
a hűség és becsület e történetben 
egymást köszörülte meg.
S te, udvarias nimfa, 
mielőtt haragod rám áradna, 
tekints kedves férjed szép arcára: 
meglátod ott bűnöm, 
s megbocsátásod ösztönzőjét.
E drága szerelmi zálog kedvéért, bocsásd 
meg, Amarillisz, a szerelmi bűnt ma.
Jogos is, hogy e bűnre a szerelemben bocsánatot 
láss, ha lángjait te is próbálod.
Amarillisz:
Nemcsak megbocsátok én,
Koriszká, sőt drága is vagy nekem, 
hisz nem az okot, ám hatását tekintem.
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A tűz és a vas amint fájdalmas,
de meggyógyítja, kinek a gyógyulás kedves,
úgy Koriszka bárki lett légyen,
barátom, ellenségem
elég most, hogy sorsom eszköze volt.
Szerencsés csalás! Boldog árulás!
S ha úgy kívánod, 
kedvesem, örvendezz te is, jöjj ide, 
s örvendezz velem, s vidámságunknak. 
Koriszka:
Nagy vigasz, s víggá tesz az,
hogy megbocsátasz, s szívem újra derék.
Mirtilló:
Megbocsátanék neked én 
úgyszintén minden hántásod, 
hanem kissé zavarna most 
ha hosszan múlatnál velünk még.
Koriszka:
Éljetek vígan! Ég veletek!
Pásztorok kara:
Jöjj, szent Hirnen, 
óhajunkra, énekünkre 
e két boldogot kísérd te, 
mind a kettő félisten ám; 
szoríts, Hirnen, a végzet csomóján.

Tizedik jelenet

Mirtilló:
így hát engem, ki
hozzászoktam a büntetéshez,
örömök közt is fenyegetnek a visszaesések?
Vagy tán nem késlelteti
e pompát vonakodó lassú lépés,
és lábamra nem zárt
Koriszka újabb csapdát?
Koriszka.
Jaj.de sürgős!
Mirtilló:
Ó, kincsecském,
nem vagyok biztos benne még, remegek; 
bírásodban biztos nem is leszek, 
míg nem leszel apám házában, 
míg nőmmé nem teszlek.
Ez az egész igazság szerint, 
nekem úgy tűnik, álom,
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s mindegyre azt várom, 
hogy álmom véget ér, 
s elröppensz, leikecském.
Szeretném, ha már más 
bizonyítékom is volna, 
hogy édes képzetem nem csupa alvás. 
Pásztorok kara:
Jöjj, szent Hymen, 
kívánságunkra, énekünkre most; 
kísérd a két boldogot, 
egyik is, másik is félisten; 
szoríts a végzet csomóján, Hymen. 
Kórus:
Ó, boldog pár,
ki könnyet vetettél, a mosolyt arattál! 
Mennyi keserű fájdalommal 
édesítetted érzelmeidet!
Ebből tanuljátok ti meg,
vak, s túl gyönge halandók,
mi az őszinte öröm, mi az igaz rossz.
Nem minden öröm dicséretes,
s nem rossz mind, ami terhes:
az igazi öröm az lesz tehát
ami erényből születik, szenvedés után.
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